
 



 



 

 



 

Abstrakt 

 

Tato práce je v�nována problematice právního zajišt�ní a vymahatelnosti pohledávek 

v obchodn� závazkových vztazích. Pat�i�ný d�raz byl kladen na jednotlivé zp�soby 

zajišt�ní zejména z toho d�vodu, že kvalitn� zajišt�ná pohledávka následn� usnadní její 

proces vymáhání. 
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Abstrakt 
 

This work is devoted to issues of law and ensure the enforcement of claims in 

commercial contractual relationships. Due emphasis was placed on individual ways of 

ensuring, in particular on the grounds that well-secured claims subsequently facilitate 

the recovery process. 
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ÚVOD 
 

V dnešním sv�t� tržní ekonomiky neschopnost placení dlužníka není nic 

neobvyklého. V��itel je vždy v ur�ité nejistot�, zda jeho dlužník splní sv�j závazek v��i 

n�mu. V podnikání dochází k propojení dlužník� a v��itel�, p�i�emž tento �et�zec 

neustále nar�stá a tato nejistota m�že odrazovat od realizace �ady oboustrann� 

p�ínosných obchod�.  

Pohledávky po splatnosti jsou vnímány jako realita, p�estože by tomu tak 

nem�lo být. Avšak velká �ást t�chto pohledávek vzniká zpravidla následkem zanedbané 

prevence. Je t�eba vzít v úvahu, že prevence je daleko mén� finan�n� náro�ná než 

pozd�jší vymáhání pohledávek. P�esto, že s n�kým vedeme dlouholetou 

bezproblémovou spolupráci, nesmíme opomíjet, že i tento obchodní partner se m�že stát 

v budoucnu nesolventní �i neochotný dostát svým závazk�m. Na tuto vzniklou d�v�ru 

z p�edcházející spolupráce doplatila celá �ada podnikatel�.  

Právní �ád obsahuje možnosti, kterými m�že v��itel zvýšit svou jistotu, že jeho 

pohledávka bude spln�na. Jedná se o tzv. zajiš�ovací instrumenty. Zajišt�ní závazk� ve 

vztazích mezi podnikateli p�ispívá ke zvýšení právní jistoty a stability v obchodních 

vztazích. 

Práce analyzuje jednotlivé zp�soby zajišt�ní závazk� z pohledu jejich 

efektivnosti p�i následném vymáhání pohledávky, z hlediska jejich nákladovosti            

a reálnosti jejich sjednání apod. Jelikož proces vymáhání pohledávek velice úzce 

souvisí se zajišt�ním pohledávky z toho d�vodu, že kvalitn� zajišt�ná pohledávka 

usnadní její následné vymáhání, budu se v práci zabývat i jednotlivými zp�soby 

vymáhání pohledávek, a to a� již jde o vymáhání soudní �i mimosoudní cestou.  

Existuje celá �ada forem zajišt�ní, upravených v r�zných právních p�edpisech. 

�ešením problematiky zajišt�ní závazk� se zabývá p�edevším zákon �. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník  a zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník. 

Právní úprava vymáhání pohledávek je pak zakotvena p�edevším                        

v zákon� �. 99/1963 Sb., ob�anském soudním �ádu a zákon� �. 120/2001 Sb., 

exeku�ním �ádu. Alternativou k nalézacímu �ízení dle ob�anského soudního �ádu je 

rozhod�í �ízení upravené zákonem �. 216/1994 Sb., o rozhod�ím �ízení a o výkonu 

rozhod�ích nález�.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 
ZPRACOVÁNÍ 

 

S problematikou nesplacených pohledávek se potýká celá �ada podnikatelských 

subjekt�. Tato práce má pomoci t�m, kte�í se dostate�n� neorientují v oblasti zajišt�ní    

a vymáhání pohledávek, m�la by jim uleh�it jejich rozhodování, jak nejlépe naložit 

s pohledávkami, které teprve vzniknou �i t�mi, které již existují, aby nedošlo k jejich 

nesplacení. 

D�vodem vzniku nesplacených pohledávek je zejména jejich nedostate�ná 

prevence. Každému smluvnímu vztahu by m�lo p�edcházet získání dostate�ného 

množství informací k hodnocení bonity a d�v�ryhodnosti budoucího smluvního 

partnera.  Jedna z možností, kterou by podnikatel ur�it� nem�l vynechat, je nahlédnutí 

do obchodního a živnostenského rejst�íku, na centrální registr dlužník� nebo 

internetovou burzu pohledávek, kde zjistí, zda jeho budoucí obchodní partner nedluží již 

jiným podnikatel�m. Dalším d�ležitým stavebním kamenem pro hladký pr�b�h  

závazkového vztahu je rovn�ž bezchybn� sepsaná smlouva, která by m�la obsahovat 

p�edevším jasné a srozumiteln� formulované dodací a platební podmínky a v neposlední 

�ad� také sjednání zajišt�ní závazku. 

Existuje celá �ada zajiš�ovacích instrument�, kterými v��itel m�že p�edejít 

riziku, že jeho pohledávka nebude v budoucnu spln�na. Zajišt�ní závazk� v obchodních 

vztazích p�ispívá ke zvýšení právní jistoty a stability mezi podnikateli. Zajistit lze 

závazky nejen existující, ale i závazky, které teprve vzniknou. 

Tato práce analyzuje stávající situaci v právním systému �eské republiky. P�i 

zpracování práce využívám jak metody indukce, tak i metody dedukce. Podstatou 

metody indukce je poznání, které vychází z empirických fakt� a dospívá k obecným 

záv�r�m neboli usuzování z jednotlivého na obecné. Metoda dedukce je založena na 

vyvozování nových tvrzení p�i dodržování pravidel logiky. 

Cílem práce je zevrubný rozbor problematiky právního zajišt�ní                          

a vymahatelnosti pohledávek v obchodn�právních vztazích. 

Práce objas
uje základní podstatu a principy zajišt�ní, klady ze zajišt�ní 

vyplývající. Zadání pojímám z pozice v��itele, p�edest�eny budou tedy pro n�j 

nejvýhodn�jší zp�soby zajišt�ní. Jelikož je problematika zajišt�ní závazk� velice 
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rozsáhlá oblast, budu se zabývat pouze nej�ast�jšími formami zajiš�ovacích 

instrument�. V dalším bod� se zabývám jednotlivými zp�soby vymáhání, a� už soudní 

�i mimosoudní cestou.  
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2. ZAJIŠT�NÍ ZÁVAZK� 

 

 Zajišt�ní závazk� je soubor právních instrument�, jejichž prost�ednictvím je 

zajišt�no spln�ní povinnosti vyplývající ze závazku neboli závazkového vztahu. 

 Hlavním ú�elem zajišt�ní závazk� je zabezpe�it ú�astníkovi závazkového 

vztahu, který je ze závazku oprávn�n, aby spln�ní jeho nároku ze závazku bylo právn� 

zajišt�no zákonem aprobovaným zp�sobem. 

 Oprávn�ný ú�astník závazkového vztahu si tak zajiš�uje spln�ní závazku,    

který se ozna�uje jako hlavní, pomocí závazku tzv. vedlejšího. Zajiš�ovací závazek se 

tak p�imyká k závazku zajiš�ovanému, tím pádem nám vedle sebe vznikají dva závazky.   

P�i zániku hlavního závazku zaniká v�tšinou i závazek vedlejší, jelikož vedlejší závazek 

sleduje osud hlavního závazku, nap�. zaplacením dluhu zaniká ru�ení. Tuto situaci 

nem�žeme však aplikovat opa�ným zp�sobem, jelikož zánik závazku vedlejšího, nemá 

žádný vliv na existenci hlavního závazku. 

 Zajiš�ovací právní vztahy vznikají smlouvou nebo také jednostranným právním 

úkonem. Mohou rovn�ž vzniknout na základ� zákona, rozhodnutí soudu nebo správního 

orgánu. 

 Existuje celá �ada forem zajišt�ní upravených v r�zných právních p�edpisem, 

p�edevším však v ob�anském a obchodním zákoníku. 

 K zajišt�ní pohledávky lze využít i kombinaci více zajiš�ovacích prost�edk� 

sou�asn�.  

 

 

2.1. Pom�� ob�anskoprávní a obchodn�právní  úpravy 
 

Základní zákonnou úpravu zajišt�ní závazk� v sou�asnosti nalezneme 

v ob�anském zákoníku (zákon �. 40/1964 Sb.). 

V obchodním zákoníku (zákon �. 509/1991 Sb.) je dopln�na úprava n�kterých 

zajiš�ovacích instrument� pro pot�eby obchodních závazkových vztah�. Tato úprava má 

oproti ob�anskoprávním závazk�m n�která specifika. 
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V p�ípad� každého zajiš�ovacího instrumentu je t�eba v�d�t, že p�i aplikaci 

v obchodních závazkových vztazích je nutno nejprve použít ustanovení v obchodním 

zákoníku (pokud ovšem obchodní zákoník takovou úpravu pro daný zp�sob zajišt�ní 

závazku obsahuje). 

 

Zajiš�ovací instrumenty, jejíž základní právní úprava je zakotvena: 

 

a) pouze v ob�anském zákoníku, p�i�emž je aplikovatelná nejen 

v ob�anskoprávních, ale i v obchodn�právních vztazích. Takovými instrumenty 

jsou:  

- zástavní právo (§ 152 - 174 Ob�Z), 

- zadržovací právo (§ 175 - 180 Ob�Z), 

- p�evzetí dluhu (§ 531 - 532 Ob�Z), 

- p�istoupení k závazku (§533 - 534 Ob�Z), 

- dohoda o srážkách ze mzdy a jiných p�íjm� (§ 551 Ob�Z), 

- zajišt�ní závazk� p�evodem práva (§ 553 Ob�Z), 

- zajišt�ní postoupení pohledávky (§ 554 Ob�Z), 

- jistota (§ 555 - 557 Ob�Z). 

 

b) v ob�anském zákoníku a pro oblast obchodních závazkových vztah� je dopln�na 

v obchodním zákoníku. Do této kategorie m�žeme za�adit smluvní pokutu, která 

je upravená  v § 554 a § 545 Ob�Z a dopln�na v § 300 - 302 ObchZ. 

 

c) v ob�anském zákoníku, ale pro oblast obchodních závazkových vztah� je 

aplikace této obecné ob�anskoprávní úpravy vylou�ena, jelikož výlu�n� platí 

zvláštní, komplexní úprava t�chto zajiš�ovacích instrument� zakotvená 

v obchodním zákoníku. Zde m�žeme za�adit: 

- ru�ení (§ 303 - 312 ObchZ), 

- uznání závazku (§ 323 ObchZ – namísto obecné úpravy uznání dluhu         

v § 558 Ob�Z pro obchodní závazkové vztahy nepoužitelné). 
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d) pouze v obchodním zákoníku jako specifický zajiš�ovací instrument pro 

obchodní závazkové vztahy. K t�mto �adíme: 

- bankovní záruka (§ 313 - 322 ObchZ), 

- zástavní právo k cenným papír�m (jakožto specifická úprava obsažená 

v obecn� závazkových právních p�edpisech obchodn�právní               

povahy - § 39 zákona �. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�), 

- finan�ní zajišt�ní (§ 323 ObchZ). 1) 

 

N�které ze zp�sob� zajišt�ní závazk�, kterými se v práci budu zabývat, nejsou 

p�ímo vnímány jako zajiš�ovací instrumenty v ob�anském ani v obchodním zákoníku �i 

v jiných právních p�edpisech, p�i�emž plní dle mého názoru funkci zajišt�ní. Jde 

zejména o institut p�evzetí dluhu, p�istoupení k závazku, p�evod práv, postoupení 

pohledávky, smluvní zálohu, exekutorský �i notá�ský zápis s doložkou p�ímé 

vykonatelnosti, sm�nku, dokumentární akreditiv a inkaso. 

Níže shrnuji podstatný obsah právní úpravy u vybraných zp�sob� zajišt�ní 

závazk�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1)   FALDYNA, F., HUŠEK, J., POHL, T. Zajišt�ní a zánik obchodních závazk�.                 

2. vyd., Praha: ASPI, a. s., 2007. 236 s. ISBN 978-80-7357-154-2. 
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2.2. Zástavní právo 
 

Zástavní právo se �adí k nej�ast�ji využívaným zajiš�ovacím instrument�m. 

Úprava zástavního práva je obsažena výlu�n� v ob�anském zákoníku                            

(§ 152 - 174 Ob�Z).  

Princip zástavního práva spo�ívá v tom,  pokud dlužník neuhradí v�as závazek, 

lze v tomto p�ípad� dosáhnou uspokojení z výt�žku zpen�žení zástavy. Je prost�edkem 

zajišt�ní oprávn�ného nároku v��itele z p�edm�tu zástavy, pokud závazky nejsou 

spln�ny dobrovoln� dlužníkem. 

  P�edm�tem zástavy m�že být v�c movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná v�c 

hromadná, soubor v�cí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha 

p�ipouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní 

podíl, cenný papír nebo p�edm�t pr�myslového vlastnictví podle § 153 odst. 1 Ob�Z. 

Podle § 153 odst. 2 Ob�Z se zástavní právo vztahuje nejen na zástavu jako p�edm�t 

zástavního práva, ale sou�asn� i na p�íslušenství, p�ír�stky a neodd�lené plody zástavy.  

Zástavou m�že být i cizí v�c se svolením vlastníka. 

 

 

2.2.1. Podstata zástavního práva 
 

  Zástavní právo je v praxi pro oblast podnikatelských vztah� instrumentem velice 

využívaným.  Právní úprava zástavního práva prošla od roku 1991, nemalým vývojem,  

a to nejen v závislosti na pot�ebách rozvoje ekonomiky a spole�nosti, ale i na pot�ebám 

legislativního zdokonalení zákonné úpravy zástavního práva v ob�anském a obchodním 

zákoníku. 

  Zástavní právo je tzv. právo v�cné. Má absolutní povahu, p�sobí nejen ve vztahu 

mezi ú�astníky konkrétního závazkového vztahu, ale také v��i t�etím osobám. �adí se 

také k tzv. práv�m k cizím v�cem.  

  Zástavní právo je právním instrumentem zajiš�ovací povahy, ovšem plní             

i další funkce, v�etn� uhrazovací. Má povahu akcesorickou, �ili nem�žu existovat samo 

o sob�, tzn. že v podstat� sleduje právní osud pohledávky, kterou zajiš�uje.  
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  Podle § 155 odst. 1 Ob�Z zástavním právem m�že být zajišt�na pohledávka 

pen�žitá i nepen�žitá. Sou�ástí této pohledávky je i její p�íslušenství, což podle              

§ 121 odst. 3 Ob�Z jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené 

s jejím uplatn�ním. Zástavní pohledávka nepen�žitá je zajišt�na do výše její obvyklé 

ceny v dob� vzniku zástavního práva podle § 155 odst. 2 Ob�Z. 

  P�edm�tem zajišt�ní zástavního práva je zpravidla pohledávka již existující. 

Ovšem zástavním právem m�že být zajišt�na i pohledávka, která v budoucnu teprve 

vznikne, nebo pohledávka, jejíž vznik je závislý na spln�ní podmínky                             

§ 155 odst. 3 Ob�Z.  

  Podle § 153 odst. 3 Ob�Z m�že být pohledávka zajišt�na na n�kolika 

samostatných zástavách, tzv. vespolné zástavní právo. Sou�asn� také m�že vzniknout 

na jedné zástav� více zástavních práv. 

  Zástavní smlouva musí být uzav�ena písemn�. Smlouva musí obsahovat 

ozna�ení zástavy a pohledávku, kterou zástava zajiš�uje. 

  Zástavní právo hraje d�ležitou roli v insolven�ím �ízení. Zástavní právo posiluje 

postavení v��itele, jehož pohledávka je zajišt�na zástavním právem. Podle nového 

insolven�ního zákona ú�inného od 1. ledna 2008 (zákon �. 182/2006 Sb.), je v��itel se 

zástavním právem v postavení tzv. zajišt�ného v��itele, který má nárok na uspokojení 

své pohledávky z výt�žku zpen�žení zástavy. 

 

 

2.2.2. Subjekty zástavního práva 
 

  Ú�astníky závazkového vztahu, jehož obsahem je zástavní právo, jsou 

závazkový (obliga�ní) dlužník, jakožto osoba, jejíž pohledávka je zajišt�na zástavním 

právem a zástavní dlužník jako osoba, která je vlastníkem neboli majitelem zástavy. 

Tyto osoby �asto splývají v jednu osobu, ovšem zástavním dlužníkem bývá �asto           

i osoba odlišná od závazkového dlužníka, a to osoba t�etí. 
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2.2.3. Vznik zástavního práva 
  

 Podle § 156 odst. 1 Ob�Z zástavní právo vzniká na základ� písemné smlouvy, 

rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypo�ádání d�dictví, rozhodnutí soudu nebo 

správního ú�adu, ze zákona. 

 

 

2.2.4. Druhy zástavního práva 
 

Jednotlivým druh�m zástavního práva pat�í zástavní právo k nemovitostem, 

zástavní právo k cizím nemovitosti, soudcovské zástavní právo k nemovitostem, 

zástavní právo k movitým v�cem a zástavní právo k pohledávkám. 

 

 

2.2.5. Práva a povinnosti ú�astník� zástavn�právního vztahu 
 

 Práva a povinnosti ú�astník� zástavn�právního vztahu jsou vymezeny 

v ustanoveních  § 162 – 164 Ob�Z.  

Práva a povinnosti zástavního v��itele jsou upraveny v § 162 Ob�Z. Zástavní 

v��itel, kterému byla zástava odevzdána, je oprávn�n ji držet po celou dobu trvání 

zástavního práva. Jeho povinností je starat se o ni, opatrovat ji a chránit p�ed 

poškozením, ztrátou a zni�ením. Ú�eln� vynaložené náklady spojené s pln�ním této 

povinnosti, má zástavní v��itel právo požadovat po zástavním dlužníkovi.               

Užívat zástavu a p�isvojovat si její p�ír�stky, plody a užitky m�že zástavní v��itel pouze 

se souhlasem zástavce. V p�ípad�, že b�hem doby, kdy má zástavní v��itel zástavu        

u sebe dojde ke ztrát�, zni�ení nebo poškození zástavy, odpovídá zástavní v��itel za 

vzniklou škodu podle obecných ustanovení odpov�dnosti za škodu. Právo zástavního 

v��itele držet zástavu po dobu trvání zástavního práva je pouze oprávn�ním, nikoliv 

povinností. Zástavní v��itel m�že kdykoliv zástavu odevzdat t�etí osob�, bez žádného 

vlivu na existenci zástavního práva. Podle § 162 odst. 4 Ob�Z t�etí osoba nesmí 

p�evzatou v�c odevzdat další osob� nebo ji použít, �i umožnit její použití jinému. 
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Práva a povinnosti zástavního dlužníka najdeme v § 163 Ob�Z. Povinností 

zástavního dlužníka je zdržet se jakéhokoliv jednání, �ímž se zástava zhoršuje na újmu 

zástavního v��itele.  Zhoršením zástavy je mín�no snížení její hodnoty nebo takové 

situace, která zt�žuje zástavnímu v��iteli možnost uspokojení ze zástavy. V p�ípad�,     

kdy dojde ke snížení ceny zástavy, zajišt�ní pohledávky se stane nedostate�ným, má 

zástavní v��itel právo od dlužníka žádat, aby zajišt�ní bez zbyte�ného odkladu 

p�im��en� doplnil. Zástavní právo se p�ipíná k p�edm�tu zástavy, sleduje její právní 

osud (p�evod �i p�echod), tudíž není vázáno na osobu zástavce, nebo-li p�vodního 

zástavce. 

 

 

2.2.6. Uspokojení ze zástavy 
 

 V okamžiku, kdy dlužník ve stanovené dob� pohledávku v��iteli neuspokojí 

nebo ji uspokojí jen �áste�n�, má v��itel právo na uspokojení své pohledávky ze 

zástavy. 

Zástavní v��itel je podle § 165a odst. 1 Ob�Z  oprávn�n navrhnout  uspokojení 

své pohledávky zpen�žením zástavy a to dvojím zp�sobem: 

 

a) prodej zástavy ve ve�ejné dražb� (podle § 36 a násl. zákona �. 26/2000 Sb., 

o ve�ejných dražbách), 

b) soudní prodej zástavy (podle § 165a odst. 1 Ob�Z., ve zn�ní novely           

�. 317/2001 Sb.). 

 

K realizaci prodeje zástavy vedou pouze tyto dva zp�soby, jiný zp�sob není pro 

zákon p�ijatelný. Oba tyto dva zp�soby p�edstavují vymáhání pohledávky v��i 

zástavnímu dlužníkovi. Zástavní v��itel m�že ovšem vymáhat uspokojení své 

pohledávky v��i obliga�nímu (závazkovému) dlužníkovi. Tento zp�sob spo�ívá 

v podání žaloby proti obliga�nímu dlužníkovi a ve vynaložení exeku�ního titulu 

v obvyklém nalézacím �ízení v��i tomuto dlužníkovi. 

Tento kdo podá bezd�vodn� žalobu proti zástavnímu v��iteli na ur�ení 

nep�ípustnosti prodeje zástavy, je povinen nahradit zástavnímu v��iteli škodu, která mu 



- 19 - 

vznikla oddálením prodeje zástavy za dobu od podání žaloby, do dne rozhodnutí soudu 

prvního stupn�. 

 

 

2.2.7. Zánik zástavního práva 
 

Podle § 170 odst. 1 Ob�Z zástavní právo zaniká zánikem zajišt�né pohledávky, 

zánikem zástavy, vzdá-li se zástavní v��itel zástavního práva jednostranným písemným 

úkonem, uplynutím doby na níž bylo právo z�ízeno, složí-li zástavní dlužník nebo 

zástavce zástavnímu v��iteli obvyklou cenu zástavy, písemnou smlouvou uzav�enou 

mezi zástavním v��itelem a zástavním dlužníkem �i zástavcem nebo v p�ípadech 

stanovenými zvláštními právními p�edpisy. 

 

 

2.3. Zadržovací právo 
 

Zadržovací právo je upraveno pouze v ob�anském zákoníku a to v ustanoveních                       

§ 175 až § 180 Ob�Z. Ten kdo je povinen vydat cizí movitou v�c, kterou má u sebe,   

m�že tuto v�c zadržet k zajišt�ní své splatné pohledávky, která mu vznikla proti osob�, 

které by jinak byl povinen v�c vydat. V�c m�že v��itel zadržet i k zajišt�ní dosud 

nesplatné pohledávky, pokud proti dlužníkovi bylo zahájeno insolven�ní �ízení. 

 

 

2.3.1. Vznik zadržovacího práva 
 

Zadržovací právo vzniká jednostranným právním úkonem oprávn�né osoby, 

kterým vyjad�uje svou v�li zadržet v�c. Tato osoba je pak povinna bez zbyte�ného 

odkladu vyrozum�t dlužníka o zadržení v�ci a o d�vodech jejího zadržení.  V p�ípad�, 

že smlouva byla uzav�ena písemn�, musí být i vyrozum�ní dlužníka písemné. V��itel 

nesmí zadrženou v�c prodat a ani se nestává jejím vlastníkem. 
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Zadržovací právo nem�že vzniknout osob�, která se v�ci zmocnila svémocn� 

nebo lstí, ani osob�, které byla v�c p�edána do úschovy s tím, že po spln�ní ur�ité 

podmínky má být vydána t�etí osob� (výjimkou je op�t situace, kdy proti dlužníkovi 

bylo zahájeno insolven�ní �ízení).  

 

 

2.3.2. Zánik zadržovacího práva 
 

Zadržovací právo zaniká zánikem zajišt�né pohledávky, zánikem zadržené v�ci, 

vydáním zadržené v�ci dlužníkovi a také v p�ípad�, že dlužník poskytne oprávn�né 

osob� s jejím souhlasem jinou jistotu. 

 

 

2.4. P�evzetí dluhu 
 

P�evzetí dluhu je upraveno pouze v ob�anském zákoníku a to v ustanoveních       

§ 531 a § 532. Tato právní úprava se v plném rozsahu vztahuje i na obchodní závazkové 

vztahy. P�evzetí dluhu není podle zákona �azeno mezi typické zajiš�ovací prost�edky, 

ovšem vzhledem k tomu, že p�i n�m dochází ke zm�n� v osob� dlužníka, m�že tímto  

v��itel dosáhnout dodate�ného uspokojení své pohledávky, z tohoto d�vodu bývá 

p�evzetí dluhu považováno za zajiš�ovací prost�edek. 

K p�evzetí dluhu m�že dojít dvojím zp�sobem. V prvním zp�sobu jde o dohodu 

mezi dlužníkem a p�ejimatelem dluhu, že nastoupí jako nový dlužník na jeho místo 

v p�ípad� že v��itel bude souhlasit. Tento souhlas m�že být dán jak p�vodnímu 

dlužníkovi, tak i novému p�ejímateli dluhu. Nový dlužník podpisem smlouvy p�ejímá 

veškeré práva a povinnosti p�vodního dlužníka. Je také oprávn�n uplatnit námitky, 

které má v��i v��iteli p�vodní dlužník. 

Druhým zp�sobem je p�evzetí dluhu osobou, která bez dohody s dlužníkem, 

sepsala smlouvu s v��itelem, ve které p�ejímá dluh vedle stávajícího dlužníka. Stává se 

tak dalším dlužníkem vedle p�vodního. 
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Smlouva o p�evzetí dluhu musí mít být sepsána písemn�. P�evzetím dluhu se 

obsah závazku nem�ní. Jeli závazek zajišt�n t�etími osobami, trvá toto zajišt�ní pouze 

v p�ípad�, že tyto osoby souhlasí se zm�nou v osob� dlužníka. 

 

 

2.5. P�istoupení k závazku 
 

Právní úprava p�istoupení k závazku je zakotvena v ob�anském zákoníku v 

ustanoveních  § 533 až §  543. Taktéž tato úprava platí v plném rozsahu i pro obchodní 

závazkové vztahy. 

Rozeznáváme rovn�ž dv� formy p�istoupení k závazku. První formou je 

p�istoupení je písemná smlouva t�etí osoby a v��itele, ve které se t�etí osoba zaváže,   

bez souhlasu stávajícího dlužníka, že splní za dlužníka jeho pen�žitý závazek.          

T�etí osoba p�istupující k dluhu, se tak stává dlužníkem vedle p�vodního dlužníka.    

Oba dlužníci jsou pak zavázání spole�n� a nerozdíln�. 

Druhou formou p�istoupení k závazku je dohoda mezi dlužníkem a t�etí osobou,  

že t�etí osoba splní  závazek dlužníka v��i jeho v��iteli. V��itel však nemá p�ímé právo 

vymáhat spln�ní závazku po novém v��iteli, jelikož se jedná o dohodu pouze mezi 

p�vodním dlužníkem a t�etí osobou. 

Smlouva o p�istoupení k závazku nemusí být sepsána písmen�. 

 

 

2.6. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných p�íjm� 
 

Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných p�íjm� je zajiš�ovací instrument, který je 

zcela upraven ob�anským zákoníkem v ustanovení § 551. Tato právní úprava se 

vztahuje i na obchodní závazkové vztahy. 

Uspokojení pohledávky výživného podle zákona o rodin�, a jiné pohledávky,     

o níž tak stanoví zákon, lze zajistit písemnou dohodou mezi v��itelem a dlužníkem        

o srážkách ze mzdy. Plátce mzdy ovšem není ú�astníkem dohody. P�i provád�ní srážek 
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se postupuje podle zvláštních právních p�edpis�, nap�. podle zákoníku práce                  

a ob�anského soudního �ádu. 

Tento institut slouží p�edevším k zajišt�ní závazku, ale také k postupnému 

uspokojení pohledávky. Jelikož zákon hovo�í jen o dohod� mezi v��itelem a dlužníkem 

nelze, aby n�kdo jiný krom� dlužníka toto zajišt�ní poskytnul. Dlužníkem m�že být 

pouze fyzická osoba. 

Tímto zp�sobem m�že být zajišt�na pouze pen�žitá pohledávka, a to bu� splatná 

nebo pohledávka na op�tující se pln�ní splatné teprve v budoucnu (zde se jedná 

nap�íklad o výživné). 

 

 

2.6.1. Uplatn�ní dohody o srážkách ze mzdy 
 

V okamžiku, kdy v��itel p�edloží plátci mzdy tuto dohodu, nabývá právo na 

výplatu srážek. Toto platí i pro jiné p�íjmy, s kterými se p�i výkonu rozhodnutí nakládá 

jako se mzdou. Jde nap�íklad o pracovní odm�ny �len� družstev, d�chody ze sociálního 

zabezpe�ení, náhrada za ztrátu na výd�lku, náhrada náklad� na výživu poz�stalých, 

nemocenské, pen�žitá pomoc v mate�ství, stipendia, výživné, hmotné zabezpe�ení 

uchaze�� o zam�stnání poskytované podle zákona o zam�stnanosti, odm�na z dohody    

o pracovní �innosti, d�chod vyplácený na základ� pojistné smlouvy, naturální požitky, 

náhrady mzdy, a také p�íjem z vedlejší �innosti vykonávané u téhož zam�stnavatele, 

nikoliv však náhrady cestovních výloh a p�ídavky na d�ti. 

Srážky ze mzdy je povinen plátce vyplácet až do úplného uspokojení 

pohledávky. P�i�emž musí dbát na to, aby srážky ne�inily více, než stanoví zákon          

a v p�ípad� poklesu mzdy dlužníka je v odpovídajícím rozsahu snížit. 

V p�ípad�, že dlužník zm�ní svého zam�stnavatele, vzniká novému plátci mzdy 

povinnost provád�t srážky, jakmile se o dohod� o srážkách ze mzdy dozví od svého 

zam�stnance nebo jeho p�edchozího plátce mzdy, �i samotného v��itele. 
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2.6.2. Zánik dohody o srážkách ze mzdy 
 

Dohoda o srážkách ze mzdy zaniká v okamžiku, kdy je pohledávka v��itele 

spln�na nebo v p�ípad�, kdy dlužník p�estal pobírat mzdu. Ú�astníci se mohou 

dohodnout, že zruší dohodu o srážkách, aniž by to m�lo vliv na existenci pohledávky. 

 

 

2.7. P�evod práva 
 

Zajišt�ní závazku p�evodem práva je upraveno v ob�anském zákoníku 

v ustanovení § 553. Spln�ní závazku m�že být zajišt�no p�evodem práva dlužníka ve 

prosp�ch v��itele. Dlužník postupuje v��iteli své právo, které má v��i n�komu jinému. 

P�edm�tem m�že být pouze existující právo dlužníka, nikoliv právo t�etí osoby.       

M�že se jednat o postoupení pohledávky, kterou má dlužník v��i t�etí osob� (pokud ze 

smlouvy nebo zákona nevyplývá zákaz p�evodu), ale také m�že jít nap�íklad o právo 

v�cné �i vlastnické. P�evodem práva dochází podmín�n� ke zm�n� subjektu práva,    

tedy ke zm�n� v��itele. 

Smlouva o p�evodu práva musí být uzav�ena písemn�. Musí v ní být jednozna�n� 

ur�en závazek, který je zajiš�ován, právo dlužníka, které se p�evádí, a jeho p�edm�t,     

�i zp�sob uspokojení pohledávky v��itele z p�evedeného dlužníkova práva. Z obsahu 

smlouvy musí být patrné, že se nejedná o p�evod trvalý. Jakákoliv omezení p�evodu 

práva sjednaná mezi v��itelem a dlužníkem jsou ú�inná jen ve vztahu mezi nimi, 

nevztahují se v��i t�etím osobám. 

Pohledávka �i právo je postoupeno s tzv. rozvazovací podmínkou, že zajišt�ný 

závazek bude spln�n. Dojde-li k uspokojení zajišt�né pohledávky uplatní dlužník 

rozvazovací podmínku, v tomto okamžiku právní úkony, kterými bylo právo p�evedeno, 

ztrácejí ú�innosti a právo v rozsahu, ve kterém bylo p�evedeno, p�echází zp�t na 

dlužníka. Ze zákona p�evod práva zaniká. Místo rozvazovací podmínky si ú�astníci 

mohou sepsáním další smlouvy dohodnout zp�tný p�evod práva po spln�ní závazku 

dlužníka. 
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2.8. Postoupení pohledávky 
 

Zajišt�ní závazku postoupením pohledávky je upraveno v ob�anském zákoníku   

v ustanovení § 554. Postoupit lze pouze pohledávku p�evoditelnou. 

Pohledávka se p�evádí písemnou smlouvou, ve které je musí být  uveden závazek 

v��itele ke zp�tnému postoupení pohledávky v p�ípad�, že zajišt�ný závazek bude 

spln�n. I v tomto p�ípad� m�že být stranami sjednána rozvazovací podmínka, pokud 

dojde k upokojení v��itelovy pohledávky. 

Na rozdíl od zajiš�ovacího p�evodu práva m�že být postoupena nejen 

pohledávka dlužníka, ale i pohledávka t�etí osoby, která je ochotna závazek dlužníka 

zajistit. V p�ípad� že dlužník nesplní závazek, pak m�že v��itel vymoci tuto p�evedenou 

pohledávku v��i t�etí osob�. Pokud dlužník splní zajišt�ný závazek a  v��itel nesplní 

smluvní závazek p�evést pohledávku zp�t na dlužníka, m�že se na n�m p�evodce tohoto 

domáhat. Pokud v��itel mezi tím p�ijal pln�ní z p�evedené pohledávky, je p�evodce 

oprávn�n požadovat vydání pln�ní. Pohledávku která mezi tím zanikla spln�ním už 

nelze p�evést zp�t.  

Postoupit nelze pohledávku, která zaniká nejpozd�ji smrtí v��itele nebo 

pohledávku, ve které by došlo ke zm�n� obsahu zm�nou v��itele. 

 

 

2.9. Jistota 
 

Jistota jakožto zajiš�ovací instrument je upravena ustanoveními                          

§ 555 až § 557 Ob�Z. 

Jistota není samostatným prost�edkem k zajišt�ní závazku. V��itel má v ur�itých 

p�ípadech právo požadovat poskytnutí jistoty. Závazek dát jistotu je v�tšinou spojen se 

základním závazkem, vyplývá ze smlouvy nebo z právního p�edpisu. 

Závazek lze splnit podle § 555 Ob�Z zejména z�ízením zástavního práva nebo 

zp�sobilými ru�iteli.  
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2.10. Smluvní pokuta 
 

Základní právní úpravu smluvní pokuty nalezneme v ustanovení ob�anského 

zákoníku (§ 554 a § 545 Ob�Z) s tím, že pro obchodní závazkové vtahy jsou n�které  

oblasti upraveny speciáln� obchodním zákoníkem (§ 300 – 302 ObchZ). 

Smluvní pokuta umož
uje ú�astník�m obchodn�právního vztahu zajistit pln�ní 

smluvní povinnosti, respektive sankciovat její porušení. V p�ípad� nespln�ní dohodnuté 

povinnosti bude porušení smlouvy sankciováno zaplacením sjednané pen�žní          

�ástky – smluvní pokuty. Sou�asn� nejsou vylou�eny ani jiné právní d�sledky spojené 

s porušením povinnosti zajišt�né smluvní pokutou. Jako nap�íklad náhrada škody nebo 

úrok z prodlení. Tímto právním instrumentem lze zajisti jakýkoliv závazek. 

 

 

2.10.1. Podstata smluvní pokuty 
 

Smluvní pokuta je majetkovou sankcí, která nastupuje v p�ípad� porušení takto 

zajišt�né povinnosti. Smluvní pokutou však nelze p�ímo docílit uspokojení porušené 

povinnosti, jako je tomu nap�íklad u ru�ení �i zástavního práva. Proto p�i volb� 

zajiš�ovacího instrumentu musíme zvážit, zda bude dostate�né zajistit závazek pouze 

hrozbou majetkové sankce nebo zda chceme docílit toho, aby povinnost byla spln�na    

a proto zvolíme zajiš�ovací prost�edek, který toto umožní. 

Smluvní pokuta není p�íslušenstvím pohledávky jejíž spln�ní zajiš�uje. Je to 

samostatný majetkový nárok sv�d�ící oprávn�né osob�, který lze samostatn� soudn� 

vymáhat. 

Smluvní pokuta plní funkci paušalizované náhrady škody, z �ehož vyplývá,      

že poruší-li jeden (povinný) svou povinnost, je zavázán smluvní pokutu zaplatit, i když 

oprávn�nému ú�astníku porušením povinnosti nevznikla škoda.  
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2.10.2. Vznik smluvní pokuty 
 

Smluvní pokuta musí být sjednána pouze písemnou formou                                

(§ 544 odst. 2 Ob�Z). Nezbytnými náležitostmi dohody o smluvní pokut� je, krom� 

obecných náležitostí, které musí spl
ovat každý právní úkon, jednozna�né ur�ení 

povinnosti, p�i jejímž porušení bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu a ur�ení 

výše pokuty nebo stanovení zp�sobu jejího ur�ení. Vznik a trvání zajiš�ovacího 

právního vztahu je podmín�n existencí hlavního vztahu.  

Smluvní pokutou není závazek zaplatit ur�itou �ástku v p�ípad� odstoupení od 

smlouvy, jelikož odstoupení od smlouvy není porušením povinnosti, nýbrž výkonem 

práva, vyplývajícího bu� ze zákona, nebo založeného smluvn�. Taková �ástka se 

nazývá odstupné. 

 

 

2.10.3. Výše smluvní pokuty 
 

Výši smluvní pokuty si mohou smluvní strany dohodnout v libovoln�, ovšem je 

t�eba brát v úvahu, že p�i sjednání nep�im��ené výše smluvní pokuty je soud oprávn�n 

takovou smluvní pokutu snížit, tzv. modera�ní právo soudu (§ 301 ObchZ).  

Zákonem stanoveným hlediskem p�i rozhodování o snížení nep�im��en� vysoké 

smluvní pokuty je eventueln� vzniklá škoda porušením zajišt�né povinnosti, pop�ípad� 

škoda, která hrozí v budoucnu, a také je t�eba p�ihlédnout k hodnot� a významu 

zajiš�ované povinnosti.  

 

 

2.10.4. Splatnost smluvní pokuty 
 

Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká okamžikem porušení takto zajišt�né 

povinnosti. Pro okamžik vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu je významný            

i zp�sob jejího sjednání. Podle zp�sobu jakým byla sjednána smluvní pokuta 

(jednorázovou �ástkou �i procentní sazbou za každý den prodlení) je t�eba sjednat 

splatnost smluvní pokuty. Pokud tato lh�ta nebyla ve smlouv� dohodnuta, je v��itel 
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oprávn�n požadovat její zaplacení ihned po vzniku práva na smluvní pokutu a dlužník je 

povinen ji zaplatit bez zbyte�ného odkladu poté, co byl v��itelem o zaplacení požádán. 

Pokud i po této výzv� dojde k prodlení dlužníka, je dlužník povinen platit úrok              

z prodlení podle § 369 odst. 1 ObchZ. 

Povinnost zajišt�ná smluvní pokutou nezaniká zaplacením smluvní pokuty           

a v��itel je nadále oprávn�n požadovat její spln�ní, pokud  si ú�astníci ve smlouv�         

o smluvní pokut� neujednali n�co jiného. 

Dlužník není povinen smluvní pokutu zaplatit v p�ípad�, že porušení povinnosti 

nezavinil, pokud ovšem z dohody mezi stranami nevyplývá n�co jiného. 

 

 

2.11. Ru�ení 
 

Ru�ení je zajiš�ovací instrument, jehož právní úpravu najdeme samostatn� jak 

v ob�anském zákoníku (§ 546 – 550 Ob�Z), tak i v obchodním zákoníku                         

(§ 303 – 312  ObchZ).  

Základním p�edpokladem ru�ení je existence pohledávky. 

Ru�ením m�žeme zajistit jen platný závazek dlužníka nebo jeho �ást,               

ale i závazek, který vznikne teprve v budoucnu nebo jehož vznik je závislý na spln�ní 

podmínky.  

 

 

2.11.1. Vznik ru�ení 
 

 Ru�ení vzniká bu� dohodou ru�itele a v��itele, nebo pouze prohlášením ru�itele, 

který na sebe p�ejímá v��i v��iteli povinnost uspokojit pohledávku v��itele v p�ípad�,   

že nebude uspokojena dlužníkem. 

 Dohoda mezi ru�itelem a v��itelem nemusí mít písemnou formu. Avšak pro 

jednostranné písemné prohlášení ru�itele je písemná forma ze zákona povinná. 

 Dalším druhem ru�ení je tzv. ru�ení ze zákona, které je upraveno podle              

§ 312 ObchZ. Ru�ení ze zákona se týká obchodních spole�ností a družstva. 
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 Vzniku ru�ení nebrání, je-li závazek dlužníka neplatný pro nedostatek jeho 

zp�sobilosti brát na sebe závazky, o kterém ru�itel v dob� svého prohlášení o ru�ení 

v�d�l. 

 

 

2.11.2. Podstata ru�ení podle ObchZ  pro obchodní závazkové vztahy 
 

Vzhledem k tématu práce se následn� budu zabývat podstatou ru�ení pouze 

podle obchodního zákoníku.  

Ten kdo v��iteli písemn� prohlásí, že ho uspokojí v p�ípad�, že dlužník v��i 

n�mu nesplní ur�itý závazek, se stává dlužníkovým ru�itelem. 

Mezi podstatné náležitosti tohoto prohlášení pat�í jasná identifikace dlužníka       

a jeho pohledávky, kterou je t�eba definovat jak jejím právním d�vodem, tak i výši.   

Toto prohlášení musí být v��iteli prokazateln� doru�eno. 

Ru�it lze za pohledávku pen�žitou, tak i pohledávku nepen�žitou. 

V��itel je oprávn�n se domáhat spln�ní svého závazku po ru�iteli pouze 

v p�ípad�, že dlužník nesplnil sv�j splatný závazek v p�im��ené dob� poté, co jej v��itel 

písemn� vyzval. Jestliže v��itel toto vyzvání nem�žu uskute�nit nebo v p�ípad�,            

že je nepochybné, že dlužník sv�j závazek nesplní, toto vyzvání není pot�eba. 

„Podle § 306 odst. 2 ObchZ ru�itel m�že v��i v��iteli uplatnit veškeré námitky,  

k jejichž uplatn�ní je oprávn�n dlužník, a použít k zapo�tení pohledávky dlužníka v��i 

v��iteli, jestliže k zapo�tení by byl oprávn�n dlužník, kdyby v��itel vymáhal svou 

pohledávku v��i n�mu.“ 2)  

Ru�itel je oprávn�n uplatnit rovn�ž své vlastní námitky a použít k zapo�etí i své 

pohledávky, které má v��i v��iteli.  

Obchodní zákoník neukládá dlužníkovi povinnost, aby informoval ru�itele o 

svých námitkách, ovšem ve vlastním zájmu by tak m�l u�init, aby tímto zabránil v��iteli 

vymáhat pohledávku. 

 
                                                 
2)   FALDYNA, F., HUŠEK, J., POHL, T. Zajišt�ní a zánik obchodních závazk�.           

2. vydání 2007. 83 s. ISBN 978-80-7357-154-2. 
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 Pokud ru�itel uplatní v��i v��iteli neúsp�šné námitky, které mu sd�lil dlužník, 

v tomto p�ípad� je dlužník povinen nahradit ru�iteli náklady, které mu tímto vznikly. 

 Jestliže se zaru�í za stejný závazek více ru�itel�, ru�í každý z nich za celý 

závazek. To neplatí, pokud v ru�itelském prohlášení jeden ze spoluru�itel� omezil své 

ru�ení jen na �ást závazku. „Ru�itel, který splatil celý dluh, nebo v�tší �ást než 

odpovídá jeho podílu, je oprávn�n požadovat po ostatních ru�itelích náhradu podle výše 

jejich podílu. Není-li dohodnuto jinak, platí, že podíly ru�itel� na zajišt�né pohledávce 

jsou pro ú�ely jejich vzájemného vypo�ádání stejné. Nem�že-li n�který z ru�itel� sv�j 

podíl splnit, rozd�lí se tento podíl stejným dílem na všechny ostatní.“ 3) 

 Podle § 307 odst. 3 ObchZ je-li pohledávka zajišt�ná ru�ením postoupena, 

p�echázejí práva ru�ní na postupníka v dob�, kdy je postoupení oznámeno ru�iteli 

postupitelem nebo prokázáno postupníkem. 

 Splní-li ru�itel závazek za který ru�í, vstupuje do pozice v��itele a má právo 

požadovat všechny doklady a pom�cky, které má v��itel, a které jsou pot�ebné 

k uplatn�ní jeho nároku v��i dlužníkovi. Obchodní zákoník neupravuje formu žádosti 

ru�itele o vydání t�chto doklad� a pom�cek, ani neupravuje lh�tu, ve které je v��itel 

povinen ru�iteli pot�ebné doklady a pom�cky p�edat. Platí zde                              

ustanovení § 340 odst. 1 ObchZ povinnost p�edat bez zbyte�ného odkladu poté, co jej 

ru�itel požádal. 

 V p�ípad�, že ru�itel uspokojí v��itele bez v�domí dlužníka, vzniká pak 

dlužníkovi právo v��i ru�iteli uplatnit všechny námitky, které byl oprávn�n uplatnit 

v��i v��iteli, kdyby na n�m v��itel spln�ní vymáhal. Dlužník však nem�že v��i ru�iteli 

uplatnit námitky, na které dlužník ru�itele neupozornil bez zbyte�ného odkladu po 

doru�ení zprávy, že v��itel uplatnil nároky z ru�ení. 

 

 

 

 

                                                 
3)   FALDYNA, F., HUŠEK, J., POHL, T. Zajišt�ní a zánik obchodních závazk�.           

2. vydání 2007. 84 s. ISBN 978-80-7357-154-2. 
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2.11.3. Zánik ru�ení 
 

Podle § 311 ObchZ ru�itelský závazek zaniká zánikem zajišt�né pohledávky. 

V p�ípad�, že závazek zanikl pro nemožnost pln�ní dlužníka a závazek je splnitelný 

ru�itelem nebo zanikla-li právnická osoba, která je dlužníkem, ru�ení nezaniká. 

Právo v��itele v��i ru�iteli se neproml�í p�ed proml�ením práva v��i dlužníkovi. 

 

 

2.12. Uznání závazku 
 

Uznání závazku je pro obchodn�právní vztahy upraveno v ustanovení                 

§ 323 ObchZ. Ob�anský zákoník tentýž institut upravuje pod názvem uznání dluhu       

(§ 558 Ob�Z). Právní úprava uznání závazk� je pro obchodn�právní vztahy                    

a ob�anskoprávní vztahy rozdílná. Z tohoto d�vodu je nutné si nejd�íve ujasnit o jaké 

právní vztahy se v posuzovaném p�ípadu jedná a podle které právní úpravy danou v�c 

posuzovat.  

Uznání závazku má oproti jiným zajiš�ovacím institut�m p�edevším funkci 

preventivní a jeho funkce spo�ívá zejména ve snadn�jším vymáhání pln�ní závazku 

p�echodem d�kazního b�emene o neexistenci uznaného závazku na dlužníka.     

Uznáním závazku tedy dlužník v��iteli potvrzuje, že v dob� uznání tento závazek 

existoval. Uznat lze závazek jak pen�žitý, tak i nepen�žitý. 

Podle § 339 odst. 2 ObchZ uznání závazku má ú�inky i v��i ru�iteli. 

 

 

2.12.1. Vznik uznání závazku 
 

Jedná se o jednostranný právní úkon, pro který se vyžaduje podle § 323 ObchZ 

písemná forma. Závazek však m�že být uznán i konkludentním jednáním dlužníka 

podle § 407 odst. 2 a 3 ObchZ, tj. placením úrok� nebo �áste�ným pln�ním. V t�chto 

p�ípadech není pot�eba písemný projev v�le dlužníka. 

Pro praxi je velmi vhodné uznání závazku formou notá�ského zápisu nebo 

exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Tato listina má ú�inky 
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vykonatelného exeku�ního titulu na jejímž základ� lze p�ímo podat návrh na na�ízení 

exekuce nebo výkonu rozhodnutí. V��itel v takovém p�ípad� nemusí absolvovat �asto 

zdlouhavé soudní �ízení. 

 

 

2.12.2. Náležitosti uznání závazku 
 

Podstatnou obsahovou náležitostí výslovného uznání závazku musí být projev 

v�le dlužníka, z n�hož je patrné, že uznává závazek v��itele. Uznávaná v��itelova 

pohledávka musí být jednozna�n� identifikována a k tomu, aby nastaly ú�inky uznání 

musí být písemný projev dlužníka doru�en nebo p�edán v��iteli. Obchodní zákoník 

narozdíl od zákoníku ob�anského výslovn� nevyžaduje, aby byl závazek ur�en svým 

d�vodem a výší. 

 

 

2.12.3. Zánik uznání závazku 
 

S uznáním závazku za�ne b�žet nová proml�ecí doba. Tím se v��iteli prodlužuje 

doba k vymožení uznané pohledávky. Týká-li se uznání pouze �ásti závazku, b�ží nová 

proml�ecí doba ohledn� této �ásti. Závazek lze uznat i opakovan�. Je-li opakovan� 

písemn� uznán proml�ený �i neproml�ený závazek, od okamžiku jeho op�tovného 

uznání b�ží nová �ty�letá proml�ecí doba. Jeli závazek uznán konkludentním jednáním, 

lze uznat jen závazky, které nebyly v dob�, kdy bylo toto jednání uskute�n�no, 

proml�eny. Uplynula-li absolutní proml�ecí lh�ta deseti let podle § 408 odst. 1 ObchZ, 

opakovan� uznaný závazek se proml�uje i v p�ípad�, že neplynula nová �ty�letá 

proml�ecí doba.  
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2.13. Bankovní záruka 
 

Bankovní záruka je zvláštní druh ru�ení, který se vztahuje specificky na 

obchodní závazkové vztahy. Zákonnou úpravu bankovní záruky nalezneme                       

v § 313 až 322 ObchZ. Základním rozdílem mezi ru�ením a bankovní zárukou je ten,   

že u bankovní záruky musí být ru�itelem vždy jen banka, která je povinna po výzv� 

v��itele plnit sv�j závazek, aniž by v��itel vyzval nejprve k pln�ní dlužníka. 

Banka je v �eské republice právnická osoba (akciová spole�nost), jejíž hlavním 

cílem je shromaž�ovat volné prost�edky klient� a  následn� poskytovat t�m, kte�í jich 

mají nedostatek. 

Závazkový vztah podle § 261 odst. 3 písm. e) ObchZ z bankovní záruky se �adí 

mezi tzv. absolutní obchody.  

 

 

2.13.1. Vznik bankovní záruky 
 

Podle § 313 ObchZ bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky 

v záru�ní listin�, že uspokojí v��itele do výše ur�ité pen�žní �ástky podle obsahu 

záru�ní listiny, jestliže dlužník nesplní sv�j závazek nebo budou spln�ny jiné podmínky 

stanovené v záru�ní listin�. Bankovní záruka vzniká doru�ením záru�ní listiny v��iteli. 

Vznik bankovní záruky není podmín�n souhlasem ani dlužníka, ani v��itele. 

P�ed vydáním záru�ní listiny uzavírá banka s dlužníkem smlouvu o p�evzetí 

záruky, která je smlouvou obstaravatelského typu. 

Bankovní záruka se využívá zejména v zahrani�ním obchod�, jako záruka jak za 

pen�žní tak i nepen�žní pln�ní. Zajiš�ovaným nepen�žním pln�ním m�že být nap�íklad 

dodání zboží. V p�ípad� že dlužník poruší sv�j závazek zajišt�ný bankovní zárukou, 

banka bude povinna zaplatit �ástku, na kterou má v��itel nárok v��i svému dlužníkovi, 

není však povinna provést nepen�žní pln�ní. 

Institut bankovní záruky umož
uje i záruku další banky. Potvrdí-li bankovní 

záruku jiná banka, m�že v��itel uplatnit nároky z bankovní záruky v��i kterékoliv 

z t�chto bank, to samoz�ejm� posiluje jeho postavení v��itele a zvyšuje možnost 

uspokojení jeho zajišt�né pohledávky.  
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V p�ípad�, že banka, která potvrdila bankovní záruku, poskytla na jejím základ� 

pln�ní, má nárok na toto pln�ní v��i bance, která ji o potvrzení bankovní záruky 

požádala. 

Potvrdí-li další banka bankovní záruku, vzniká solidarita ru�ení banky,            

jež vydala záru�ní listinu, a druhé banky, která bankovní záruku potvrdila. V praxi se 

�asto stává, že jedním z ru�ících subjekt� bývá zpravidla �eská banka a druhým 

subjektem banka p�sobící ve stát� druhé smluvní strany. 

 Mezi bankou, která poskytuje bankovní záruku, a dlužníkem se závazku,       

který bankovní záruka zajiš�uje, se uzavírá smlouva, která se spravuje režimem 

smlouvy mandátní (§ 566 ObchZ). V této smlouv� je p�edevším dohodnuta úplata za 

poskytnutí bankovní záruky. 

V��itel, jež dosáhl na základ� bankovní záruky pln�ní, na n�ž nem�l v��i 

dlužníkovi nárok, je povinen vrátit dlužníkovi toto pln�ní a nahradit mu škodu tím 

zp�sobenou. Dlužník je tímto chrán�n proti zneužití bankovní záruky v��itelem. 

 

 

2.13.2. Uplatn�ní bankovní záruky 
 

Banka ru�í za spln�ní zajišt�ného závazku jen do výše �ástky a za podmínek 

stanovených v záru�ní listin�. Banka m�že v��i v��iteli uplatnit pouze námitky,     

jejichž uplatn�ní záru�ní listina p�ipouští. 

Podle § 319 ObchZ banka musí být k pln�ní písemn� vyzvána v��itelem.    

Pln�ní banky z bankovní záruky m�že být podmín�no p�edložením ur�itých dokument�, 

pak musí být tyto dokumenty p�edloženy p�i této výzv� nebo bez zbyte�ného odkladu 

po ní. 

Je-li banka povinna podle záru�ní listiny plnit ve prosp�ch oprávn�ného jiné 

bance, je povinna plnit na ú�et oprávn�ného u této banky. 
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2.13.3. Zánik bankovní záruky 
 

Podle § 321 ObchZ bankovní záruka zanikne uplynutím doby stanovené 

v záru�ní listin�, pokud se v��itel v dob� její platnosti nep�ihlásí a neoznámí bance 

písemn� své nároky. Není-li taková doba v záru�ní listin� stanovena, trvá bankovní 

záruka po dobu trvání hlavního závazku, který bankovní záruka zajiš�uje.           

V p�ípad� dokumentární bankovní záruky je v��itel povinen nejen bance oznámit své 

nároky, ale také sou�asn� p�edložit p�íslušné dokumenty ve lh�t�, na niž byla omezena 

doba platnosti bankovní záruky. 

V p�ípad�, že banka plnila své povinnosti vyplývající ze záru�ní listiny,            

má v��i dlužníkovi regresní nárok na zaplacení p�íslušné �ástky. 

 

 

2.14. Finan�ní zajišt�ní 
 

Finan�ní zajišt�ní je upraveno podle § 323a obchodního zákoníku.Tento institut 

byl v �eském právní �ádu z�ízen coby implementace p�íslušné evropské sm�rnice. 

Finan�ním zajišt�ním se v souladu s právem Evropského spole�enství rozumí 

zajišt�ní pohledávky finan�ního charakteru sjednané mezi poskytovatelem a p�íjemcem 

finan�ního zajišt�ní jako: 

- zástavní právo k finan�nímu nástroji, 

- zástavní právo k pohledávce z vkladu, 

- zajiš�ovací p�evod finan�ního nástroje, 

- zajiš�ovací p�evod pen�žních prost�edk�. 

 

Poskytovatelem a p�íjemcem finan�ního zajišt�ní mohou být podle                      

§ 323a ObchZ pouze subjekty, které zákon výslovn� vyjmenoval, a to: 

a) banka nebo zahrani�ní banka, 

b) jiná úv�rová instituce se sídlem na území �lenského státu Evropské unie 

nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor uvedená ve 

sm�rnici Evropských spole�enství upravující tzv. instituce trvale vy�azené, 
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c) pojiš�ovna, zajiš�ovna, obchodník s cennými papíry, investi�ní spole�nost, 

investi�ní fond, penzijní fond nebo jiná finan�ní instituce podléhající 

dohledu podle zvláštních právních p�edpis� nebo zahrani�nímu dohledu, 

d) úst�ední protistrana, ú�tovatel, clearingová instituce nebo osoba s odbornou 

náplní �innosti p�i obchodování s deriváty podléhající dohledu podle 

zvláštního právního p�edpisu nebo zahrani�nímu dohledu,  

e) spo�itelní a úv�rní družstvo, 

f) osoba se sídlem v �lenském stát� Evropské unie nebo jiném stát� tvo�ícím 

Evropský hospodá�ský prostor oprávn�ná vydávat elektronické pen�žní 

prost�edky a podnikající nebo provozující svou �innost na území           

�eské republiky na základ� jednotné licence v souladu s právem    

Evropských spole�enství, 

g) �eská republika, 

h) územní samosprávný celek v�etn� obdobných zahrani�ních ve�ejnoprávních 

osob, 

i) jiný stát, v�etn� státních institucí, které odpovídají za správu ve�ejného dluhu 

nebo vedou ú�ty zákazník�m, 

j) �eská národní banka, 

k) zahrani�ní centrální banka, 

l) Evropská centrální banka, 

m) Mezinárodní m�nový fond, 

n) Evropská investi�ní banka, 

o) Banka pro mezinárodní platby, 

p) mezinárodní rozvojová banka, 

q) jiná právnická osoba, pokud je druhou smluvní stranou ujednání o finan�ním 

zajišt�ní v okamžiku jeho sjednání  osoba uvedená v písmenech a) až p). 

 

Jelikož je tento institut pro naprostou v�tšinu podnikatel� prakticky 

nevyužitelný, nebudu se nadále tímto zp�sobem zajišt�ní zabývat. 
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2.15. Smluvní záloha 
 

Žádný z právních p�edpis� nestanovuje povinnost poskytnou smluvní zálohu.  

Poskytnutí smluvní zálohy závisí zcela na ujednání mezi ú�astníky smluvního vztahu. 

Jedná se o dohodnutou �áste�nou platbu p�edem, p�i�emž není vylou�ena ani p�ed�asná 

platba celé �ástky, která je v praxi ovšem zcela nereálná.  

Úhrada smluvní zálohy se stává zcela b�žnou podmínkou kupní smlouvy, 

smlouvy o dílo �i smlouvy o zprost�edkování nebo jiné smlouvy. Kupující je povinen 

zaplatit zálohu ješt� p�ed spln�ním závazku.  

Zaplacením smluvní zálohy posiluje postavení smluvní strany, která zálohu 

obdržela. Úhrada zálohy bývá zejména u menších podnikatel� zcela b�žnou záležitostí, 

jelikož dodavatel ješt� p�ed spln�ním své povinnosti musí nap�íklad nakoupit materiál, 

což m�že být zna�n� finan�n� náro�né. 

 

 

2.16. Exekutorský a notá�ský zápis se svolením k vykonatelnosti 
 

Jedním z nejefektivn�jších zp�sob�, jak zajistit svou pohledávku, je notá�ský 

zápis nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti V tomto zápisu dá dlužník 

v��iteli svolení k p�ímé vykonatelnosti notá�ského nebo exekutorského zápisu nebo 

k výkonu rozhodnutí dle ob�anského soudního �ádu �i exekuci dle exekutorského �ádu. 

Dlužník se v t�chto zápisech zavazuje, že ve stanovené lh�t� �ádn� splní své 

závazky v��i v��iteli pod pohr�žkou provedení následného výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce na jeho majetku. 

Výhodou tohoto zp�sobu zajišt�ní je, že v p�ípad� nesplacení závazku dlužníka 

není t�eba p�ed realizací vymáhání pohledávky absolvovat zpravidla zdlouhavá soudní 

�ízení, ve kterém je dlužníkovi nejd�íve uloženo dluh zaplatit a až po této výzv� lze 

p�istoupit k �ízení výkonu rozhodnutí nebo k �ízení exeku�nímu. 

Dohoda se sepisuje v den vzniku závazku, avšak lze ji uzav�ít i na pohledávku, 

která teprve vznikne. 
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2.17. Sm�nka 
 

Sm�nka je p�evoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá bezpodmíne�ný 

dlužnický závazek sepsaný v p�esn� stanovené form�, který poskytuje majiteli sm�nky 

nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu a na ur�itém míst� zaplacení pen�žní 

�ástky na sm�nce uvedené. 

Užívání sm�nek se �ídí zákonem �. 191/1950 Sb., sm�ne�ným a šekovým. 

 

Podstatné náležitosti sm�nky jsou: 

- ozna�ení, že jde o sm�nku, 

- bezpodmíne�ný p�íkaz (sm�nka cizí) nebo p�íslib (sm�nka vlastní) zaplatit 

ur�itou �ástku, 

- jméno toho, kdo má platit (pouze v p�ípad� sm�nky cizí), 

- termín splatnosti, 

- místo zaplacení, 

- jméno sm�ne�ného v��itele, 

- datum a místo vystavení, 

- vlastnoru�ní podpis výstavce. 

 

Sm�nky d�líme podle toho, kdo sm�nku vystavuje na: 

a) sm�nku vlastní – výstavce (dlužník) se zavazuje zaplatit v��iteli nebo t�etí 

osob� stanovenou pen�žní sumu v ur�itý den a na ur�itém míst�, 

b) sm�nku cizí – výstavce p�ikazuje sm�ne�nému dlužníkovi zaplatit jemu nebo 

t�etí osob� p�íslušnou pen�žní sumu v ur�itý den a na ur�itém míst�. 

 

Osoba jež sm�nku p�ijala se nazývá akceptant. Vlastní úkon p�ijetí sm�nky je 

tzv. akcept sm�nky. 
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2.18. Dokumentární akreditiv 
 

Dokumentární akreditiv je jeden z nejstarších bankovních nástroj�, jeho úprava 

je zakotvena v § 689 až 690 ObchZ. Používá se zejména v mezinárodním obchod� jako 

platební a zárove
 zajiš�ovací instrument. Je to písemný závazek banky poskytnout 

pov��enému (beneficiantovi – v tomto p�ípad� prodávajícímu) pln�ní stanovené 

v akreditivu, pokud beneficiant p�edloží v�as požadované dokumenty a splní veškeré 

akreditivní podmínky. Banka vystavuje akreditiv na pokyn p�íkazce (žadatele                

o akreditiv – v tomto p�ípad� kupujícího). 

Spln�ním veškerých podmínek se rozumí p�edání p�esn� stanovených 

dokument�. Mezi požadované dokumenty m�že pat�it nap�. faktura, doklady o p�eprav� 

zboží, certifikát jakosti, pojistné dokumenty, p�edávací dokumenty v míst� ur�ení, 

skladištní list, atd. 

Dokumentární akreditiv využívají p�edevším vývozci, jelikož banky bývají 

považovány za subjekty s dobrou pov�stí a jejich závazky za bonitn�jší než závazky 

obchodních spole�ností. 

Banky postupují p�ísn� a zkoumají, zda jsou p�edložené dokumenty v souladu    

s podmínkami akreditivu. Dokumentární akreditiv pak p�ináší výhody jen spolehlivým 

dodavatel�m. 

Nevýhodou akreditivu je p�edevším nejistota beneficianta, jak bude banka 

posuzovat p�edložené dokumenty, dále pak pom�rná pracnost tohoto instrumentu ze 

strany všech zú�astn�ných osob a v neposlední �ad� náklady spojené s akreditivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 

Graf �. 1: Pr�b�h dokumentárního akreditivu 4) 

  

 
 

 

1) Uzav�ení smlouvy, 

2) žádost o otev�ení akreditivu, 

3) oznámení o otev�ení akreditivu, 

4) otev�ení akreditivu ve prosp�ch beneficianta, 

5) avízo nebo potvrzení akreditivu, 

6) dodávka zboží, 

7) p�edání dokument�, 

8) postoupení dokument� bance, která otevírá akreditiv (banka p�íkazce), 

9) banka p�íkazce posoudí dané dokumenty a rozhodne, zda-li jsou v po�ádku, 

v p�ípad� že ano, provede inkaso – platbu ve prosp�ch beneficianta 

10a)     avízo nebo potvrzení banky o uskute�n�né p�ijaté platb�, 

10b)     avízo banky o zatížení ú�tu p�íkazce, p�edání dispozi�ních dokument�.  

 

                                                 
4)   DVO�ÁK, J., KOLE�ÁK, J., VYBÍRAL, V. Úvod do teorie mezinárodního 

obchodu. Studijní texty VUT v Brn�, FP 2004. 77 s.  
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2.19. Inkaso 
 

Tak jako dokumentární akreditiv je i dokumentární inkaso platebním nástrojem   

a rovn�ž plní úlohu zajiš�ovacího prost�edku p�edevším v mezinárodním obchodu.     

Jeho právní úprava je zakotvena v § 692 až 699 ObchZ. Smlouvou o inkasu se banka 

zavazuje obstarat pro p�íkazce p�ijetí pln�ní ur�ité pen�žní pohledávky od ur�itého 

dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon.  

Banka postupuje následujícím zp�sobem. Nejprve požádá dlužníka o zaplacení 

pen�žní �ástky nebo provedení úkonu vyžadovaného podle smlouvy uzav�ené 

s p�íkazcem. V p�ípad�, že dlužník odmítne požadovanou �ástku zaplatit nebo 

uskute�nit požadovaný právní úkon �i neu�iní tak bez zbyte�ného odkladu, podá o tom 

banka zprávu ihned p�íkazci. Odmítne-li kupující zaplatit, zájmy vývozce jsou zajišt�ny 

zejména tím, že kupující nezíská možnost disponovat se zbožím d�íve, než provede 

p�íslušný inkasní úkon. 

P�í obstarávání inkasa je banka povinna postupovat s odbornou pé�í podle 

pokynu p�íkazce. Neodpovídá ovšem za to, že se inkaso neuskute�ní. P�íkazce neboli 

prodávající  musí p�edložit bance podrobné inkasní instrukce, které mají být jasné         

a jednozna�né, jinak banky nenesou zodpov�dnost za d�sledky. Jde nap�íklad o seznam 

p�edkládaných dokument�, ur�ení všech zú�astn�ných stran v�etn� bank, p�esn� 

stanovená �ástka, podmínky k vydání dokument�, úhrada náklad� inkasa nebo jak má 

banka postupovat v p�ípad� nep�evzetí dokument� apod.  

P�ijatou pen�žní �ástku nebo cenné papíry, které byly p�edm�tem inkasního 

úkonu, je banka povinna p�edat bez zbyte�ného odkladu p�íkazci. Banka je odpov�dná 

za škodu zp�sobenou ztrátou, zni�ením nebo poškozením t�chto dokument�.         

Avšak nikoli v p�ípad�, pokud tomu nemohla zabránit p�i vynaložení odborné pé�e. 

Je-li ve smlouv� sjednáno, že má banka obstarat inkaso prost�ednictvím jiné 

banky ur�ené p�íkazcem, pak se uskute�
uje inkaso touto bankou na ú�et a nebezpe�í 

p�íkazce. 

Podle § 697 ObchZ se banka smlouvou o bankovním dokumentárním inkasu 

zavazuje vydat t�etí osob� dokumenty oprav
ující nakládat se zbožím nebo jiné doklady 

bude-li p�i jejich vydání zaplacena ur�itá pen�žní �ástka nebo proveden jiný inkasní 
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úkon (nap�. akcept sm�nky). Smlouva o dokumentárním inkasu je považována za 

zvláštní p�ípad mandátní smlouvy. 

 

 

2.20. Proml�ení a prekluze 
 

Vymahatelnost pohledávky není závislá pouze na kvality jejího zajišt�ní, ale také 

na v�asném uplatn�ní u soudu, resp. v rozhod�ím �ízení. Plynutí �asu a jeho vliv na 

„kvalitu“ pohledávky je zohledn�n v institutu proml�ení a prekluze. 

Proml�ením pohledávky se právo pouze oslabuje, naopak prekluzí �ili uplynutím 

�asu právo zaniká. 

 

 

2.20.1. Proml�ení 
 

Pro posílení právní jistoty ú�astník� závazkových vztah� je zákonodárci 

používán faktor �asu, který hraje svou roli jak pro v��itele, tak dlužníka. Proml�ecí 

lh�ta s d�sledky stanovenými v zákon� nutí tedy ob� strany, v��itele i dlužníka, aby 

dbali v�as spln�ní svých závazk�. Po uplynutí proml�ecí doby hrozí v��itele ze strany 

dlužníka nebezpe�í námitky proml�ení, a tedy nevynutitelnost nároku u soudu �i u 

jiného orgánu.  

Proml�ení pohledávek je d�ležitým okamžikem ve vývoji pohledávek.         

Svého významu nabývá zejména v da
ových souvislostech (nap�. p�i tvorb�                   

a rozpoušt�ní opravných položek, v odpisu pohledávek apod).  

Proml�ení pohledávek je upraveno jak v obchodním tak  v ob�anském zákoníku. 
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Proml�ecí lh�ta 
 

 Faktor �asu je vyjád�en zásadn� vymezením ur�ité lh�ty. Tato lh�ta se podle 

zákona nej�ast�ji po�ítá na roky. Druhým zp�sobem je �asto používán výraz             

„bez zbyte�ného odkladu“. 

 Obchodní zákoník oproti zákoníku ob�anskému neobsahuje zvláštní právní 

úpravu pravidel pro po�ítaní �asu. Podle § 1 odst. 2 Ob�Z se po�ítání �asu �ídí 

ustanovením § 122 Ob�Z. Na základ� tohoto paragrafu lh�ta ur�ená podle dní za�íná 

dnem, který následuje po události, která je rozhodující pro její po�átek. Polovinou 

m�síce se rozumí patnáct dní. Konec lh�ty, která je ur�ena podle týdn�, m�síc� nebo let 

p�ipadá na den, který se pojmenováním nebo �íslem shoduje se dnem, na který p�ipadá 

událost, od které lh�ta za�íná. Není-li takový den v posledním m�síci, p�ipadá konec 

lh�ta na jeho poslední den. P�ipadne-li konec lh�ty na den pracovního klidu �i na státní 

svátek, je koncem lh�ty nejbližší pracovní den. 

 Uvedená pravidla ob�anského zákoníku pro po�ítání lh�t se nazývají               

tzv. lh�tami hmotn�právními. Oproti procesních lh�t, musí být úkon u�in�n nejpozd�ji 

posledním dnem lh�ty formou doru�ení �i podání u soudu nebo jiného orgánu. 

Podle Ob�Z je délka proml�ecí doby t�i roky a za�íná b�žet ode dne, kdy mohlo 

být právo vykonáno poprvé. V p�ípad�, že právo bylo již p�iznáno pravomocným 

rozhodnutím se uplat
uje desetiletá proml�ecí doba. Toto je významný rozdíl oproti 

ObchZ, který po pravomocném rozhodnutí nezakládá nový b�h lh�ty. 

Obchodní zákoník obsahuje komplexní úpravu proml�ení v § 387 – 408. 

Ob�anský zákoník se  v tomto p�ípad� používá jen velmi omezen�. Obchodní zákoník 

krom� již zmi
ovaného po�ítání �asu zkoumá náležitosti právních úkon�, které se 

k závazk�m, u nichž je namítání poml�ení vztahují, a které mají vliv na pr�b�h 

proml�ecí doby.  

„Podle ObchZ proml�ecí doba za�íná b�žet v okamžiku, kdy lze právo uplatnit     

u soudu �i jiného p�íslušného orgánu, tj. nejd�íve k datu splatnosti práva ze závazku. U 

n�kterých závazkových vztah� je však po�átek b�hu proml�eních lh�t stanoven 

odchyln�. Nap�. u úroky z prodlení, které se stávají splatnými každým dnem, se 

proml�ecí doba po�ítá za každý den samostatn�.  Délka proml�ecí doby je podle ObchZ 
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obecn� �ty�i roky. Obecnou podmínkou je nep�etržitost b�hu proml�ecí doby. Absolutní 

omezení proml�ecí doby dle ObchZ je deset let od doby, kdy za�ala b�žet poprvé.“ 5) 

Ješt� zmínka o prekluzi  

 

 

2.20.2. Prekluze 
 

Jde o zánik práva neuplatn�ním ve stanovené dob�. Typickým p�íklad� prekluze 

je tzv. reklama�ní doba, tedy doba, v níž lze uplatnit právo z odpov�dnosti za vady. 

Uplynutím proml�ení doby právo zaniká. Soud p�ihlíží k uplynutí prekluzivní doby sám 

z ú�ední povinnosti, aniž by se musel tohoto faktu dovolávat dlužník. Oproti proml�ení 

p�edstavuje pln�ní dlužníka z prekludovaného závazku bezd�vodné obohacení na stran� 

v��itele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5)   BA�INOVÁ, D., HOTOVÁ, R., OLŠAR, L. Konkurzní �ízení v praxi z pohledu 

v��itele úpadce. 2. vydání 2006. 86 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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3. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

 

Jak již bylo n�kolikrát zd�razn�no, kvalita zajišt�ní závazku úzce souvisí s jeho 

vymahatelností. Ve své práci se tedy nemohu nezmínit o základních principech 

soudního �ízení.  

 

Soudní vymáhání pohledávek m�žeme rozd�lit do dvou stádií. Prvním stádiem je 

tzv. nalézací �ízení dle ob�anského soudního �ádu nebo dle zákona o rozhod�ím �ízení a 

o výkonu rozhod�ích nález�. V tomto typu �ízení bude pohledávka v��iteli p�iznána. 

Cílem nalézacího �ízení je získání pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, na jehož 

základ� je v��itel oprávn�n p�istoupit k tzv. �ízení vykonávacímu, které je dalším 

stádiem vymáhání pohledávky soudní cestou. 

Vykonávací �ízení lze provést v rámci výkonu rozhodnutí dle ob�anského 

soudního �ádu nebo v rámci exekuce dle exeku�ního �ádu. Volba zp�sobu 

vykonávacího �ízení je zcela na v��iteli. 

 

 

3.1. Nalézací �ízení 
 

Soudní �ízení je upraveno v zákon� �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. Nalézací �ízení lze realizovat rovn�ž dle zákona �. 216/1994 

Sb., o rozhod�ím �ízení a o výkonu rozhod�ích nález�. 

 

 

3.1.1. Jeden typ nalézacího �ízení -  rozhod�í 
 

Smluvní strany se mohou dohodnout, že jejich spor bude projednán a rozhodnut 

rozhodci. Rozhod�í �ízení  se �ídí podle zákona �. 216/1994 Sb., o rozhod�ím �ízení       

a výkonu rozhod�ích nález�. Rozhodci m�žou �ešit veškeré majetkové spory mezi 

tuzemskými subjekty, s výjimkou p�ípad� výslovn� z pravomoci rozhodc� vyjmutých. 
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Hlavním cílem rozhod�ího �ízení je rozhodování majetkových spor� nezávislými 

a nestrannými rozhodci �i stálým rozhod�ím soudem, p�i�emž rozhod�í nález jako 

výsledek tohoto �ízení má stejný ú�inek jako pravomocné rozhodnutí soudu, lze tedy na 

jeho základ� vést proti dlužníkovi výkon rozhodnutí nebo exekuci. 

Základním p�edpokladem rozhod�ího �ízení je rozhod�í smlouva, která musí mít 

písemnou formu. 

 

 

3.1.2. Druhý typ nalézacího �ízení - dle OS� 
 

P�íslušnost soudu 
 

V první �ad� je d�ležité si uv�domit, který soud je v�cn� a místn� p�íslušný. 

V�cn� p�íslušný soud v prvním stupni �ízení je soud okresní. Krajské soudy rozhodují 

jako soudy prvního stupn� v obchodních v�cech, které jsou vymezeny v § 9 odst. 3 OS� 

a také v insolven�ním �ízení a inciden�ních sporech. Nejvyšší soud �R rozhoduje jako 

soud prvního stupn�, pouze podle zvláštního právního p�edpisu. 

Velice obecn� lze �íci, že v�cn� p�íslušným soudem k podání žaloby o zaplacení 

�ástky nižší než 100 000 K� je vždy okresní soud. Krajský soud jako soud prvního 

stupn� ve v�cech obchodních je p�íslušný �ešit spory ú�astník�, kte�í jsou zapsáni 

v obchodním rejst�íku, �ili právnických osob, bez ohledu na cenu p�edm�tu pln�ní. 

O odvolání proti okresních soud� rozhodují krajské soudy, o odvolání proti 

krajskému soudu pak rozhoduje vrchní soud a o odvolání proti krajským nebo vrchním 

soudu jako soud� odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud. 

Místní p�íslušnost soudu je vždy ur�ena podle soudu odp�rce neboli žalovaného. 

V p�ípad�, že je místn� p�íslušných n�kolik soud�, �ízení se m�že konat u kteréhokoliv 

z nich.  
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Návrh na zahájení �ízení 
 

Pokud už máme rozhodnuto, které soud je pro nás v�cn� a místn� p�íslušný, 

m�žeme p�istoupit k podání návrhu na zahájení �ízení. 

 

Návrh musí obsahovat: 

- ozna�ení soudu, kterému je žaloba ur�ena,  

- správné a úplné ozna�ení ú�astník� �ízení a také právního zástupce 

v p�ípad�, že ú�astníci �ízení n�jakého mají, 

- vylí�ení rozhodných skute�ností, 

- ozna�ení d�kaz� (listinné d�kazy), 

- �eho se navrhovatel dovolává (tzv. žalobní petit), 

- datum a podpis navrhovatele nebo jeho právního zástupce (v�etn� plné 

moci). 

 

Ve v�cech vyplývajících z obchodních vztah� musí návrh obsahovat 

identifika�ní �íslo právnické �i fyzické osoby, která je podnikatelem nebo další údaje 

pot�ebné k identifikaci ú�astník�. Tento návrh se pak nazývá žalobou. Ú�astníky �ízení 

pak ozna�ujeme žalobce a žalovaný. 

Žalobu navrhovatel m�že zaslat soudu i všem ostatním ú�astník�m �ízení do 

vlastních rukou sám nebo soudu poskytne pat�i�ný po�et stejnopis�, aby toho rozeslání 

obstaral soud. 

Soudní �ízení je zahájeno dnem, kdy soudu došel návrh na jeho zahájení. 

Po doru�ení žaloby soud p�ezkoumá, zda jsou spln�ny veškeré podmínky 

stanovené zákonem. V p�ípad� odstranitelných nedostatk� soud dodate�n� umožní 

spln�ní t�chto podmínek, pokud však soud zhodnotí nedostatky jako neodstranitelné pak 

�ízení zastaví. 
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Právní zastoupení 
 

Každý z nás má možnost nechat se zastoupit právním zástupcem.                

Právní zastoupení je v podstat� pov��ení jednoho subjektu druhým, aby jej zastupoval 

v právních v�cech a p�i právních úkonech. Právní úprava zastoupení je upravena           

v zákon� �. 851/1996 Sb., o advokacii. 

Advokát sepisuje s klientem smlouvu  o poskytnutí právní pomoci, ve které mu 

klient ud�lí plnou moc k zastupování. Ú�astník �ízení m�že být zastoupen pouze jedním 

zvoleným zástupcem. V pr�b�hu �ízení m�žeme advokáta zm�nit. 

Odm�ny právních zástupc� jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti �. 177/1996 Sb., o odm�nách advokát� a náhradách advokát� za 

poskytování právních služeb. Jinými slovy tzv. advokátní tarif. Advokát se m�že se 

svým klientem také dohodnout na smluvní odm�n�, která m�že mít formu hodinové, 

procentní �i paušální odm�ny.  

 

 

Náklady �ízení 
 

Podle ustanovení § 137 odst. 1 ob�anského soudního �ádu náklady �ízení jsou 

hotové výdaje ú�astník� a jejich zástupc�, v�etn� soudních poplatk�, ušlý výd�lek 

ú�astník� a jejich zákonných zástupc�, náklady d�kaz�, odm�na notá�e za provád�né 

úkony soudního komisa�e a jeho hotové výdaje, odm�na správce d�dictví a jeho hotové 

výdaje, tlumo�né, náhrada za da
 z p�idané hodnoty a odm�na za zastupování.    

Odm�na za zastupování je považována za náklady �ízení pouze, je-li zástupcem 

ú�astníka �ízení advokát nebo notá� v rozsahu svého oprávn�ní stanoveného zvláštními 

p�edpisy. 

Tyto náklady vznikají p�edevším ú�astník�m �ízení (žalobci a žalovanému),     

ale také dalším zú�astn�ným osobám, nap�. sv�dk�m. 

Do t�chto náklad� m�žeme zahrnout pouze náklady, které byly vynaloženy 

v souvislosti s �ízením. Hotovými výdaji je mín�no poštovné a náklady na cestu k soudu 

a zp�t. 
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Každý ú�astník platí náklady �ízení, které vznikly jemu osobn� a také jeho 

právnímu zástupci. Ú�astníku �ízení v jehož prosp�ch bylo rozhodnuto, soud p�izná 

náhradu náklad�. Jeli uznán jen �áste�ný úsp�ch, soud m�že náhradu náklad� pom�rn� 

rozd�lit nebo rozhodne, že žádný z ú�astník� na náhradu náklad� právo nemá. 

Soudní poplatky jsou upraveny zákonem �. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. 

 

 

Typy soudních rozhodnutí – rozsudek, usnesení, platební rozkaz, sm�ne�ný 
nebo šekový platební rozkaz 
 

Soud rozhoduje rozsudkem nebo usnesením. Rozsudkem soud rozhoduje o v�ci 

samé, usnesením také, ale pouze v p�ípad�, kdy tak stanoví ob�anský soudní �ád.      

V�cí samou je mín�n nárok, který byl p�edm�tem �ízení a jeho p�íslušenství s výjimkou 

náklad� �ízení. 

Rozsudek nabude právní moci byl-li doru�en do vlastních rukou všem 

ú�astník�m �ízení a nelze jej již napadnout odvoláním. Uplyne-li lh�ta k pln�ní, 

rozsudek se svává vykonatelným. V p�ípad�, že v rozsudku není uložena povinnost 

k pln�ní, je rozsudek vykonatelný v okamžiku nabytí právní moci. 

Proti rozhodnutí soudu se lze odvolat do 15 dn� od doru�ení rozhodnutí 

ú�astník�m �ízení. 

V tzv. zkráceném �ízení (bez na�ízení jednání) jsou-li spln�ny pat�i�né podmínky 

soud rozhodne vydáním platebního rozkazu, sm�ne�ného nebo šekového platebního 

rozkazu.  

Platební rozkaz se týká žaloby na zaplacení pen�žní �ástky. Musí být 

žalovanému doru�en do vlastních rukou s tím, že náhradní doru�ení je vylou�eno. 

Žalovaný je do 15 dn� od jeho doru�ení povinen zaplatit  žalobci dlužnou �ástku 

a náklady �ízení nebo v téže lh�t� podat odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. 

Podá-li žalovaný proti platebnímu rozkazu odpor, je platební rozsudek v plném rozsahu 

zrušen a soud na�ídí jednání. Pokud žalovaný nesouhlasí s náklady �ízení, které musí 

uhradit na základ� platebního rozkazu žalobci, m�že podat odvolání. Pokud tak 

žalovaný neu�iní, má platební rozkaz stejné ú�inky jako pravomocný rozsudek, lze tedy 

na jeho základ� žádat o výkon rozhodnutí. 
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Sm�ne�ný �i šekový platební rozkaz vydá soud pouze po p�edložení sm�nky 

nebo šeku o jejich pravosti není d�vod pochybovat a také dalších listin k uplatn�ní 

tohoto práva pot�ebných.  

 Sm�ne�ný nebo šekový platební rozkaz musí být doru�en žalovanému do 

vlastních rukou. Rovn�ž jako u platebního rozkazu je náhradní doru�ení vylou�eno. 

 Žalovaný je do 3 dn� od jeho doru�ení povinen zaplatit žalobci požadovanou 

�ástku a náklady �ízení nebo v téže lh�t� podat námitky. Neu�iní-li tak, má sm�ne�ný 

nebo šekový platební rozkaz ú�inky pravomocného rozsudku. Podá-li žalovaný v�as 

námitky, soud na�ídí jejich projednání. Nesouhlasí-li žalovaný s výši náklad� �ízení, je 

oprávn�n podat odvolání. 

 
 

V p�ípad�, že dlužník na základ� tzv. nalézacího �ízení nesplnil dobrovoln�, co 

mu uložilo vykonatelné rozhodnutí, dále m�že p�istoupit k tzv. výkonu rozhodnutí nebo 

exeku�nímu �ízení. 

 

 

3.2. Vykonávací �ízení 
 

Jak již bylo zmín�no výše, druhým stádiem soudního vymáhání pohledávek je 

tzv. vykonávací �ízení,  které m�žeme rozd�lit na �ízení o výkon rozhodnutí dle OS� a 

exeku�ní �ízení dle E�. 

Exeku�ní �ízení je tedy upraveno jak zákonem �. 99/1963 Sb., o ob�anském 

soudním �ízení, tak i zákonem �. 120/2001 Sb., exeku�ním �ádem. 

 

 

3.2.1. Výkon rozhodnutí dle ob�anského soudního �ádu 
 

Výkon rozhodnutí se �ídí ob�anským soudním �ádem (zákona �. 99/1963 Sb.). 

Základním p�edpokladem výkonu rozhodnutí je, že žalovaný nesplnil povinnost 

uloženou pravomocným soudním rozhodnutím �i jinou listinou vymezenou 

v ustanovení § 274 OS� ve stanovené lh�t� dobrovoln�.  
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Ú�astníky �ízení o výkonu rozhodnutí jsou oprávn�ný o povinný. V p�ípad�,     

že jsou výkonem rozhodnutí postiženy v�ci nebo práva, které pat�í do spole�ného jm�ní 

manžel�, stává se ú�astníkem �ízení automaticky i manžel(ka) povinného. 

�ízení o výkonu rozhodnutí lze zahájit pouze na základ� návrhu oprávn�ného.  

V�cn� p�íslušným soudem k na�ízení o provedení výkonu rozhodnutí je vždy 

okresní soud, místn� p�íslušným je pak obecný soud povinného. Týká-li se výkon 

rozhodnutí nemovitosti, p�íslušným soudem je pak soud v jehož obvodu se nemovitost 

nachází. 

 

 

Listiny na jejíž základ� lze vést výkon rozhodnutí 
 

Podle ob�anského soudního �ádu se výkon rozhodnutí nevztahuje pouze na 

rozhodnutí vydaná tímto právním p�edpisem (tedy typicky pravomocné soudní 

rozsudky, pravomocná usnesení, pravomocné platební rozkazy �i pravomocné 

sm�ne�né a šekové platební rozkazy), ale zárove
 i na jiné listiny.   

 Podle § 274 ob�anského soudního �ádu t�mito dalšími listinami mohou být: 

- vykonatelné rozhodnutí soudu a jiných orgán� �inných v trestním �ízení, 

pokud p�iznávají právo nebo postihují majetek, 

- vykonatelná rozhodnutí soud� ve správním soudnictví, 

- vykonatelné rozhodnutí rozhod�ích komisí a smír� jimi schválených, 

- vykonatelné rozhodnutí státních notá�ství a dohod jimi schválených, 

- notá�ský a exekutorský zápis se svolení k vykonatelnosti sepsaný  podle 

zvláštních zákon�, 

- vykonatelné rozhodnutí orgán� ve�ejné správy v�etn� platebních vým�r�, 

výkaz� nedoplatk� ve v�cech daní a poplatk� jiných rozhodnutí, jakož i 

vykonatelných smír� t�mito orgány, 

- vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatk� ve v�cech nemocenského 

pojišt�ní a sociálního zabezpe�ení, 

- rozhodnutí orgán� Evropských spole�enství, 

- jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smír� a listin, jejichž soudní 

výkon p�ipouští zákon. 
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Zp�soby výkonu rozhodnutí 
 

Zp�soby výkonu rozhodnutí jsou taxativn� vymezeny v ob�anském soudním 

�ádu, který rozlišuje výkon rozhodnutí pro zaplacení pen�žité �ástky a výkon rozhodnutí 

ukládající spln�ní jiné povinnosti, než-li zaplacení pen�žité �ástky. 

 

Výkon rozhodnutí na pen�žitá pln�ní lze provést: 

- srážkami ze mzdy a jiných obdobných p�íjm�, 

- p�ikázáním pohledávky, 

- p�íkazem k výplat� z ú�tu, 

- prodejem movitých a nemovitých v�cí, 

- prodejem podniku, 

- z�ízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech. 

 

Výkon rozhodnutí na nepen�žitá pln�ní lze provést: 

- vyklizením, 

- odebráním v�ci, 

- rozd�lením spole�né v�ci, 

- provedením prací a výkon�. 

 

 

Zjišt�ní majetku povinného 
 

Oprávn�ný m�že požádat soud podle § 260 ob�anského soudního �ádu o to,     

aby na jeho žádost se dotázal povinného, jestli pobírá mzdu nebo jiný pravidelný p�íjem 

a od koho nebo u které banky, pobo�ky, zahrani�ní banky nebo spo�itelního                   

a úv�rového družstva má své ú�ty a jaká je velikost t�chto ú�t�. 

Pokud dotázaný soudu neodpoví do 7 dn� od doru�ní dotazu nebo uvede 

nepravdivé �i neúplné údaje, m�že soud ud�lit pokutu do výše 50 000 K�.  

Další možností jak zjistit údaje o povinném je tzv. prohlášení o jeho majetku. 

Soud na návrh oprávn�ného m�že vyzvat povinného k prohlášení o jeho majetku. 

K tomu, aby soud vyzval povinného k prohlášení o majetku musí být spln�ny ur�ité 
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podmínky, které prokazují, že jeho pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí 

soudu uspokojena výkonem rozhodnutí p�ikázáním pohledávky z ú�tu povinného          

u pen�žního ústavu. Oprávn�ný musí k tomuto návrhu p�ipojit listiny dokazující tuto 

skute�nost a také exeku�ní titul, na jehož základ� by se následn� domáhal výkonu 

rozhodnutí. 

Návrh na prohlášení majetku je zamítnut je-li povinný v tzv. ochranné lh�t� 

v rámci insolven�ního �ízení, byl-li na jeho majetek prohlášen konkurz, je-li povinný 

v tzv. nucené správ� nebo byl-li na n�j podán návrh na vyrovnání. 

Pokud jsou spln�ny podmínky pro prohlášení o majetku, soud vyzve povinného, 

aby se dostavil k soudu a to osobn�. V p�ípad� právnických osob je povinen se k soudu 

dostavit statutární orgán nebo likvidátor. P�edvolání soud zašle povinnému do vlastních 

rukou minimáln� 10 dn� p�ed dnem konání výslechu. 

P�i tomto výslechu musí povinen uvést úplné a pravdivé údaje o svém majetku    

a to plátce mzdy nebo jiného p�íjmu, bankovní ú�ty a �ísla ú�t�, své dlužníky u kterých 

má jiné pen�žní pohledávky (jejich d�vod a výši), osoby v��i kterým má jiná majetková 

práva nebo majetkové hodnoty (jejich d�vod a výši), movité v�ci v�etn� 

spoluvlastnického podílu (v�etn� místa, kde se nachází), nemovitosti v�etn� 

spoluvlastnického podílu, sv�j podnik nebo jeho �ást s údajem (místo kde se nachází). 

V p�ípad�, že tak povinný neu�iní, dopouští se trestního �inu podle § 256 trestního 

zákona. 

Pokud povinný poté, co mu bylo doru�eno p�edvolání k prohlášení o majetku 

u�iní právní úkony, které se týkají jeho majetku, jsou považovány                             

podle § 260 ob�anského soudního �ádu za neplatné. 

 

 

Návrh na výkon rozhodnutí 
 

Výkon rozhodnutí m�že soud na�ídit pouze na základ� podaného návrhu 

oprávn�ného. Krom� obecných náležitostí podání návrhu k soudu, musí návrh na výkon 

rozhodnutí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 261 ob�anského soudního 

�ádu, podle toho jakým zp�sobem má být výkon rozhodnutí proveden. 
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Je-li výkon rozhodnutí navrhnut srážkami ze mzdy, v návrhu musíme ozna�it 

plátce mzdy. Návrh na výkon rozhodnutí p�ikázáním pohledávky musí obsahovat 

ozna�ení pen�žního ústavu a �íslo ú�tu z n�hož má být pohledávka odepsána. V návrhu 

na výkon rozhodnutí p�ikázáním jiné pen�žité pohledávky musíme ozna�it osoby,     

v��i kterým má povinný pohledávku.  

K návrhu je taktéž pot�ebné p�iložit originál nebo ú�edn� ov��enou kopii 

exeku�ního titulu oprávn�ného doložkou vykonatelnosti, pokud se návrh nepodává 

soudu, který ve v�ci rozhodoval jako soud prvního stupn�. 

P�i výkonu rozhodnutí soud rozhoduje vždy usnesením. Než-li soud vydá 

usnesení o výkonu rozhodnutí, zkoumá návrh na výkon rozhodnutí, zda obsahuje 

všechny pot�ebné náležitosti. 

 

 

Na�ízení výkonu rozhodnutí 
 

Soud je oprávn�n na�ídit výkon rozhodnutí pouze v takovém rozsahu, ve kterém 

to oprávn�ný navrhl. Oprávn�ný m�že navrhnout i více zp�sob� výkonu rozhodnutí 

sou�asn� �i postupn�. 

Pokud soud usoudí, že k uspokojení pohledávky oprávn�ného bude posta�ovat 

jen n�které z t�chto zp�sobu výkonu rozhodnutí, ostatní zp�soby soud zamítne.        

Soud také zkoumá vhodnost navrhovaného zp�sobu výkonu rozhodnutí. 

 

 

Náklady výkonu rozhodnutí 
 

Každý ú�astník �ízení platí náklady, které mu osobn� vzniknou a náklady svého 

prvního zástupce. Náklady vzniklé provád�ním výkonu rozhodnutí hradí stát, ten má 

ovšem právo tyto náklady po ú�astnících �ízení uplat
ovat. Soud m�že po oprávn�ném 

požadovat složení zálohy na náklady provedení výkonu rozhodnutí. 

Mezi náklady na výkon rozhodnutí se �adí zejména soudní poplatky, náklady 

právního zastoupení, zálohy zaplacené na náklady provedení výkonu rozhodnutí, 

náklady p�epravy bytového za�ízení povinného do náhradního bytu, mzda osob 
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použitých p�i tomto st�hování, náklady p�epravy osob zú�astn�ných na výkonu, náklady 

vzniklé v souvislosti s provedením dražby atd. Jsou to náklady, které souvisí 

s provedením exekuce, nejedná se již o náklady vzniklé podáním návrhu na na�ízení 

výkonu rozhodnutí. Všechny tyto náklady musí být soudu �ádn� prokázány. 

Pokud soud vyhoví návrhu a na�ídí usnesením výkon rozhodnutí, povinen musí  

oprávn�nému uhradit veškeré náklady, které v tomto �ízení oprávn�nému vznikly. 

 

 

Odložení výkonu rozhodnutí 
 

V p�ípad�, že se povinný ocitne bez své viny p�echodn� v takovém postavení,    

že by výkon rozhodnutí mohl mít pro n�ho nebo p�íslušníky jeho rodiny,             

zvláštn� nep�íznivé následky a zárove
 by oprávn�ný nebyl odložením výkonu 

rozhodnutí nijak  vážn� poškozen, m�že soud na návrh výkon rozhodnutí odložit. 

 

 

Zastavení výkonu rozhodnutí 
 

Soud m�že zastavit na�ízený výkon rozhodnutí na návrh nebo i bez návrhu. 

D�vody pro zastavení výkonu rozhodnutí jsou uvedeny v § 268 OS�.  Mezi tyto 

d�vody náleží: 

- byl-li na�ízen výron rozhodnutí, ale rozhodnutí nebylo dosud vykonatelné, 

- rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo pro na�ízení výkonu zrušeno 

nebo se stalo neú�inným, 

- zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho na�ízení, 

- výkon rozhodnutí postihuje v�ci, které jsou z n�j vylou�eny, 

- pr�b�h výkonu rozhodnutí ukazuje, že výt�žek, kterého jím bude dosaženo, 

neposta�í ani ke krytí jeho náklad�, 

- bylo-li pravomocn� rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, 

k n�muž má n�kdo právo nep�ipoušt�jící výkon rozhodnutí, 

- po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím p�iznané (ledaže byl tento výkon 

rozhodnutí již proveden), bylo-li právo p�iznáno rozsudkem pro zmeškání, 
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bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo p�ed vydáním 

tohoto rozsudku, 

- výkon rozhodnutí je nep�ípustný, jelikož se naskytl jiný d�vod, pro který 

rozhodnutí nelze vykonat, 

- provedl-li povinný z vymáhané pen�žité pohledávky oprávn�ného srážku 

stanovenou zvláštními právními p�edpisy a odvedl ji p�íslušnému orgánu, a 

to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést, 

- zaniklo-li zástavní právo, výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven.  

 

 

3.2.2. Exeku�ní �ízení  
 

Exeku�ní �ízení je relativn� nový institut �eského práva. Jeho právní úprava je 

zakotvena v zákon� �. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti 

(exeku�ní �ád) a o zm�n� dalších zákon�.  

Exekutorem m�že být ob�an �eské republiky, který má plnou zp�sobilost 

k právním úkon�m, má úplné vysokoškolské vzd�lání na právnické fakult� vysoké 

školy se sídlem v �eské republice, je bezúhonný, má za sebou minimáln� t�íletou 

exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notá�e, atd.) a složil exekutorské 

zkoušky. Exekuto�i jsou sdruženi do Exekutorské komory �eské republiky, která sídlí 

v Brn�. Mimo dohledu samotného klienta vykonává státní dohled nad exekutorskou 

�inností Ministerstvo spravedlnosti, který sou�asn� exekutory jmenuje.          

Exekutorská komora vede centrální evidenci na�ízených exekucí, která je ve�ejným 

seznamem, ve které se evidují usnesení soudu o na�ízení exekuce a o pov��ení 

exekutora povedením exekuce, exeku�ní p�íkazy, p�íkazy k úhrad� náklad� exekuce a 

usnesení soudu o zastavení a odkladu exekuce. 

Hlavním p�edm�tem �innosti exekutora je provád�ní výkonu rozhodnutí na 

základ� exeku�ního titulu. Jinými slovy vymáhá po dlužníkovi povinnost,               

kterou dobrovoln� nesplnil. Exekutor dále m�že poskytovat právní pomoc ve 

vymezeném okruhu záležitostí, sepisuje exekutorské zápisy, p�ijímá v�ci do úschovy      

a také vykonává n�které další �innosti, které zákon umož
uje.  
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Exekutor m�že vykonávat svou �innost na jakémkoliv míst� �eské republiky, 

není vázán místem, kde byl vydán exeku�ní titul nebo kde je bydlišt�, sídlo �i pobyt 

oprávn�ného nebo povinného. 

Exekutor nesmí mít vztah k v�ci, k ú�astník�m �ízení nebo k jejich zástupc�m. 

Musí být nestranný stejn� jako soudce. Soud rozhoduje o námitce podjatosti exekutora 

v jehož obvodu je p�íslušný exekutorský ú�ad. 

Exekutor je povinen sepsat smlouvu o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu, která by 

mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho exeku�ní �innosti. 

K tomu, aby mohla exekuce prob�hnout úsp�šn�, jsou nejr�zn�jší subjekty 

povinny exekutorovi na základ� jeho písemné žádosti sd�lit pot�ebné údaje o majetku 

povinného, které jsou jim známy. Jde zejména o �ísla ú�t�, jejich stav a zm�ny, 

majetek, v�ci, listiny nebo zaknihované cenné papíry, které jsou u nich uschovány �i 

spravovány, atd. Tuto povinnost mají zejména všechny orgány státní správy                    

a samospráv, zdravotní pojiš�ovny, advokáti, notá�i, banky, pošty, telekomunika�ní 

spole�nosti, obchodníci s cennými papíry, investi�ní fondy, spo�itelní a úv�rová 

družstva, podnikatelé, atd. Rovn�ž Policie �eské republiky je povinna exekutorovi na 

jeho žádost poskytnout sou�innost a ochranu p�i výkonu jeho exeku�ní �innosti.   

Jestliže tyto t�etí osoby neposkytnout exekutorovi povinnou sou�innost bez zbyte�ného 

odkladu, odpovídají za škodu, která tím vznikne. 

Exekutor m�že soudu navrhnout, aby p�edvolal povinného a vyzval jej 

k prohlášení o svém majetku. V tomto prohlášení musí povinen uvést úplné a pravdivé 

údaje o svém majetku a to plátce mzdy, bankovní ú�ty, své dlužníky, movité a nemovité 

v�ci, atd. V p�ípad� že tak povinný neu�iní, dopouští se trestního �inu poškozování 

v��itele podle § 256 trestního zákona. 
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Exeku�ní titul 
 

K tomu, aby mohla být provedena exekuce, je zapot�ebí, aby oprávn�ný 

disponoval tzv. exeku�ním titulem. Exeku�ním titulem podle § 40 odst. 1 exeku�ního 

�ádu je: 

- pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud p�iznává právo, 

zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek zejména tedy rozsudek, 

platební rozkaz a sm�ne�ný platební rozkaz, 

- vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu �inného v trestním �ízení 

pokud p�iznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní 

p�íkaz, 

- vykonatelný rozhod�í nález, 

- notá�ský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, 

- vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy územní samosprávy v�etn� 

platebních vým�r�, výkaz� nedoplatk� ve v�cech daní a poplatk�, jakož         

i smíru schváleného t�mito orgány, 

- vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatk� ve v�cech nemocenského 

pojišt�ní a sociálního zabezpe�ení, 

- jiná vykonatelná rozhodnutí a  schválené smíry a listiny, jejichž výkon 

p�ipouští zákon. 

 

 

Zahájení exeku�ního �ízení 
 

 Exeku�ní �ízení se zahajuje vždy na návrh oprávn�ného. Je zahájeno dnem,     

kdy návrh na na�ízení exekuce došel exekutorovi nebo soudu, který je p�íslušný 

k pov��ení exekutora. 

 Ú�astníci exeku�ního �ízení jsou oprávn�ný a povinný. Oprávn�ný je osoba, 

které z exeku�ního titulu sv�d�í n�jaké právo, povinný je naopak ten, kdo má na 

základ� exeku�ního titulu n�co plnit, vykonat nebo zaplatit. 
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Pot�ebnými náležitostmi návrhu na na�ízení exekuce jsou: 

- ozna�ení exekutora, pov��eného provedením exekuce (v�etn� sídla), 

- ozna�ení oprávn�ného a povinného (jméno, p�íjmení, bydlišt�, rodné �íslo, 

obchodní jméno, sídlo, I�O), 

- p�esné ozna�ení exeku�ního titulu, 

- povinnost, která má být exekucí vymožena, 

- ozna�ení d�kaz�, kterých se oprávn�ný dovolává, 

- datum a podpis oprávn�ného. 

 

  K návrhu je zárove
 pot�ebné p�iložit originál nebo ú�edn� ov��enou kopii 

exeku�ního titulu oprávn�ného doložkou vykonatelnosti, pokud se návrh nepodává 

soudu, který ve v�ci rozhodoval jako soud prvního stupn�. 

 

 

Zp�soby provedení exekuce 
 

 Exekuci lze provést zp�soby, které umož
uje exeku�ní �ád. Musíme rozlišovat, 

zda se jedná o exekuci na pen�žní nebo nepen�žní pln�ní.  

 

Exekuci na pen�žité pln�ní lze provést: 

- srážkami ze mzdy a jiných p�íjm�, 

- p�ikázáním pohledávky,  

- postižením jiných majetkových práv (nap�. licencí, patent�, pr�myslových 

vzor�, ochranných známek a také podíl� v obchodních spole�nostech apod.), 

- prodejem movitých a nemovitých v�ci, 

- prodejem podniku. 

 

Exekuci na nepen�žité pln�ní lze provést: 

- vyklizením, 

- odebráním v�ci, 

- rozd�lením spole�né v�ci, 

- provedení prací a výkon�. 
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Rozhodnutí jakým nejvhodn�jším zp�sobem bude exekuce proveden je zcela na 

exekutorovi. Pokud neposta�uje jeden ze zp�sob� exekuce k uspokojení oprávn�ného, 

lze exekuci provést více zp�soby, p�ípadn� i všemi dostupnými zp�soby postupn� �i 

najednou. 

 

 

Exeku�ní p�íkaz 
 

 Exeku�ní p�íkaz je p�íkaz k provedení exekuce n�kterým z uvedených zp�sob�. 

Majetek, který je postižen exeku�ním p�íkazem nesmí povinný p�evést na jiného, nijak 

jej zatížit a ani s ním jinak nakládat. Pokud povinný poruší tuto povinnost, je jakýkoliv 

právní úkon, který u�iní neplatný. Proti exeku�nímu p�íkazu neexistuje žádný opravný 

prost�edek. 

 

 

Odm�ny exekutor� 
 

Exekutor má nárok na odm�nu za své služby, tuto odm�nu je povinen platit 

povinný. Právní úprava odm�n exekutor� je zakotvena ve vyhlášce ministerstva 

spravedlnosti �. 330/2001 Sb., o odm�n� a náhradách soudního exekutora, o odm�n�      

a náhrad� hotových výdaj� správce podniku a o podmínkách pojišt�ní odpov�dnosti za 

škody zp�sobené exekutorem.  

 

Odm�na exekutor� podle vyhlášky je vy�íslena následujícím zp�sobem: 

- do 3 000 000 K� základu ……………………………… 15 % 

- z p�ebývající �ástky až do 40 000 000 K� základu …… 10 % 

- z p�ebývající �ástky až do 50 000 000 K� základu …….  5 % 

- z p�ebývající �ástky až do 250 000 000 K� základu …… 1 % 

 

Exekutor má právo na poskytnutí zálohy, která slouží ke krytí náklad� v pr�b�hu 

�ízení. Záloha se odvíjí od skute�nosti zda exekuce ukládá povinnost zaplacení pen�žní 

�ástky, pak záloha nesmí p�esáhnout 30 % odm�ny exekutora, v p�ípad� exekuce 
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ukládající jinou povinnost než pen�žní, výše zálohy pak nesmí p�esáhnout                     

50 % odm�ny. 

Exekutor si m�že s klientem také sjednat smluvní odm�nu. Exekutor má nárok 

na smluvní odm�nu jen ze skute�n� vymožené �ástky. 

 

 

Postup exekutora  p�i exekuci lze popsat v následujících krocích: 
 

a) Sepsání smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora. Smlouva se 

uzavírá mezi exekutorem a oprávn�ným pop�ípad� právním zástupcem 

oprávn�ného. 

b) Podání návrhu na na�ízení exekuce. 

c) Vydání usnesení soudem do 15 dn�, kterým pov��uje exekutora k výkonu 

exekuce. 

d) Zahájení výkonu exekuce. 

e) Zjiš�ovaní majetku povinného. 

f) Zkontaktování povinného (v p�ípad�, že jsou �ádn� zjišt�ny veškeré 

majetkové pom�ry povinného. 

g) Rozhodnutí o zp�sobu provedení exekuce. 

h) Vymáhání dlužné �ástky, zajiš�ovaní majetku povinného. 

i) Nabytí právní moci usnesení. 

j) Realizace dražby exekuovaného majetku, p�evody vymožených pen�z 

oprávn�nému pop�. právnímu zástupci (tento p�evod lze uskute�nit až po 

nabytí právní moci usnesení). 

k) Zaslání faktury na smluvní odm�nu. 

l) Ukon�ení exekuce po vymožení celé �ástky. 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU�ASNÉ SITUACE 

 

V této kapitole se budu zabývat analýzou jednotlivých zp�sob� zajišt�ní. Jejich 

srovnáním, hlavní postatou a výhodami, které spat�uji u jednotlivých zp�sob� zajišt�ní.  

Mezi nejefektivn�jší zp�soby zajišt�ní pohledávky náleží podle mého názoru 

zástavní právo, exekutorský a notá�ský zápis se svolením k vykonatelnosti, bankovní 

záruka, zadržovací právo, ru�ení a sm�nka. 

 

Pokud jde o zástavní právo, platí následující: Nebude-li pohledávka takto 

zajišt�ná �ádn� a v�as spln�na, v��itel má právo zastavenou v�c prodat ve ve�ejné 

dražb� nebo prost�ednictvím soudního prodeje zástavy. Je-li p�edm�tem zástavy cenný 

papír, m�že ho v��itel prodat prost�ednictvím obchodníka s cennými papíry. Nelze 

ovšem vylou�it situaci, kdy výt�žek ze zástavy má daleko menší hodnotu než je výše 

pohledávky. Tato situace m�že nastat i v p�ípad�, že zajišt�ná v�c má hodnotu vyšší než 

je samotná pohledávka, ovšem je prodána za cenu mnohem nižší. Jedná se o riziko 

kolísání cen nemovitostí na našem trhu, v této souvislosti pak zejména cen nemovitostí. 

V tomto p�ípad� se zástavní v��itel m�že se zbývající výši neuhrazené pohledávky 

obrátit na soud a podat návrh na vydání platebního rozkazu. Jestliže ani po vydání 

platebního rozkazu se dlužník nerozhodne zaplatit, m�že dojít k vymáhání pravomocn� 

p�isouzené pohledávky soudní cestou.  

Význam zástavního práva jakožto zajiš�ovacího prost�edku násobí i výhodn�jší 

postavení zástavního v��itele v procesu insolven�ního �ízení. Zástavní v��itel se v n�m 

stává tzv. zajišt�ným v��itelem, který má právo, aby jeho pohledávka byla kdykoli 

v pr�b�hu insolven�ního �ízení uspokojena z výt�žku prodeje v�ci, práva nebo 

pohledávky, jimž byla zajišt�na.  

Zástavní právo je podle mého názoru velice efektivním zp�sobem zajišt�ní. 

V praxi je pro oblast podnikatelských vztah� instrumentem velice využívaným. 

 

  Exekutorský a notá�ský zápis se svolením k vykonatelnosti je jeden z dalších 

nejefektivn�jších zp�sob�, jak zajistit svou pohledávku. Jeho podstatou je dohoda, ve 

které se dlužník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok v��i v��iteli. Pokud tuto 
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povinnost �ádn� a v�as nesplní, je v��itel oprávn�n podat návrh na na�ízení exekuce 

nebo výkon rozhodnutí (§ 78 písmeno a) exeku�ního �ádu).  

  K hlavním výhodám exekutorského a notá�ského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti náleží možnost okamžitého vymáhání povinnosti soudem nebo 

soudním exekutorem. Exekutorský a notá�ský zápis s doložkou p�ímé vykonatelnosti 

ušet�í v��iteli �as za zdlouhavé soudní spory, náklady na právního zástupce a také 

soudní poplatky. Porovnáme-li odm�nu exekutor� a notá��, kterou si ú�tují dle právních 

p�edpis� za sepsání tohoto zápisu s �asovou náro�ností vymáhání pohledávky soudní 

cestou v nalézacím �ízení, jist� dosp�jeme k záv�ru, že vynaložení této odm�ny se nám 

rozhodn� vyplatí. Exekutorský a notá�ský zápis s doložkou p�ímé vykonatelnosti je 

listinou umož
ující v��iteli rychlou a ú�innou ochranu jeho práv. 

 

  Bankovní záruka bonitní banky je jedním z kvalitních zp�sob� zajišt�ní 

r�zných druh� závazk� vyplývajících z dodavatelsko-odb�ratelských vztah�. K hlavním 

výhodám bankovní záruky náleží, že umož
uje jejímu p�íjemci (beneficiantovi) obdržet 

od ru�ící banky pln�ní ze záruky na první výzvu a bez p�edchozího vymáhání pln�ní na 

dlužníkovi. P�edchází rizik�m jako jsou nap�íklad nevrácení akontace, nedodržení 

smluvní kvality, množství, termínu dodávky, odstoupení partnera od smlouvy atd. 

   Bankovní záruka mimo jiné usnad
uje dohodu o režimu plateb, m�že také 

sloužit jako náhrada složení celní nebo jiné jistoty. Ceny za bankovní záruku jsou 

stanoveny individuáln� každou bankou. 

 

  Zadržovací právo je jeden z dalších výhodných zajiš�ovacích nástroj�, avšak 

v praxi není �asto využíván. Hlavní výhoda zadržovacího práva spo�ívá p�i výkonu 

soudního rozhodnutí, kdy má v��itel p�edností právo na uspokojení z výt�žku 

zadržované v�ci p�ed jiným v��itelem a také zástavním právem. Další výhodou je,       

že v rámci insolven�ního �ízení se ten, kdo má pohledávku zajišt�nou zadržovacím 

právem, stává tzv. zajišt�ným v��itelem, jehož práva byla již uvedena výše. 

 

  Zajišt�ní pohledávky ru�ením je také vhodným zp�sobem zajišt�ní. Oproti 

p�edcházejícím zp�sob�m zajišt�ní hlavní výhoda ru�ení spo�ívá v tom, nesplní-li 

dlužník závazek v��i v��iteli, je v��itel oprávn�n požadovat toto pln�ní od ru�itele. 
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Sm�nka pat�í mezi moderní nástroje preventivního zajišt�ní pohledávky. 

Zajišt�ní pohledávky prost�ednictvím sm�nky je v praxi velice využívaným nástrojem.  

Sm�nka je cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Sm�nka 

oprav
uje jejího majitele požadovat od dlužníka ve stanovenou dobu stanovenou �ástku. 

V p�ípad�, že dlužník svou povinnost nesplní, je v��itel oprávn�n se domáhat svého 

práva soudní cestou.  

Ve sm�ne�ném �ízení v��itel (žalobce) nemá povinnost prokazovat vznik 

závazku, na jehož základ� byla sm�nka vystavena, sta�í pouze p�edložit originál platné 

sm�nky a prokázat se jako její oprávn�ný majitel. Soud na návrh v��itele vydá 

sm�ne�ný platební rozkaz, ve kterém v��iteli uloží, aby do t�í dn� od jeho doru�ení     

(do vlastních rukou) zaplatil dlužnou �ástku. Pokud dlužník ve lh�t� t�í dn� neuplatní 

žádné námitky, nabývá sm�ne�ný platební rozkaz právní moci. V p�ípad�, že dlužník 

nepodá námitky ani nezaplatí dlužnou �ástku v�etn� náklad� na soudní �ízení, má 

sm�ne�ný platební rozkaz ú�inky pravomocného rozsudku a lze p�istoupit k exekuci 

nebo výkonu rozhodnutí. Sm�nka je velice �asto využívaným instrumentem, podá-li 

ovšem dlužník námitky, proces vymáhání se stane velmi zdlouhavým.  

P�i vystavování sm�nky je nutno dbát na její formální stránku. Pokud sm�nka 

neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, je považována za neplatnou. Pokud sm�nku 

opat�íme doložkou „bez protestu“, nemusí v��itel prokazovat neúsp�šné p�edložení 

sm�nky k zaplacení pomocí tzv. protestní listiny.  
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5. VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ, P�ÍNOS (EFEKTIVNOST) 
NÁVRH� �EŠENÍ 

 

Tato �ást diplomové práce je zam��ena na (dle mého názoru) nejefektivn�jší 

zp�sob, jak naložit s budoucí pohledávkou �i pohledávkou již po splatnosti, aby nedošlo 

k  jejímu nesplacení. Tyto návrhy �ešení by m�ly byt p�ínosem t�m, kte�í se 

s problematikou zajišt�ní a vymáhání pohledávek setkávají a m�ly by poskytnout jakési 

základní �ešení jejich vzniklé situace. 

 

 

5.1. Jak naložit s budoucí pohledávkou 
 

Dle mého názoru nejefektivn�jším zp�sobem, jak zajistit svou pohledávku            

a pojistit si tak její riziko nesplacení, je exekutorský a notá�ský zápis se svolením 

k vykonatelnosti. Tímto zp�sobem se m�že v��itel zajistit p�i sepsání smlouvy, kterou 

sepíše formou notá�ského �i exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti nebo 

také v okamžiku vznikla-li mu již pohledávka po splatnosti.  

Jeho postata spo�ívá v dohod� mezi smluvními stranami, kde se dlužník zaváže 

ve stanovené lh�t� splnit pohledávku nebo jiný nárok v��i v��iteli. Pokud tuto 

povinnost �ádn� a v�as nesplní, vzniká v��iteli tzv. exeku�ní titul a lze p�istoupit rovnou 

k provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na jeho majetku. Tímto v��itel „p�esko�í“ 

vymáhání pohledávky soudní cestou v tzv. nalézacím �ízení, které je zpravidla zna�n� 

�asov� náro�né. 

Uvedený zp�sob zajišt�ní není v praxi zatím p�íliš �asto využíván, a� už 

z d�vodu neznalosti tohoto institutu �i z d�vodu výše odm�ny notá�e nebo exekutora, 

kterou si ú�tují za sepsání tohoto dokumentu. Porovnáme-li ovšem vynaložené náklady 

na uvedený zp�sob zajišt�ní s hodnotou, kterou m�žeme ztratit a �ástkou, kterou 

vynaložíme za soudní �ízení, zjistíme, že tato varianta zcela jist� má své opodstatn�ní. 

Exekutorský a notá�ský zápis se svolením k vykonatelnosti v��iteli zna�n� 

usnadní vymáhání pohledávky v p�ípad�, že dlužník nesplní ve stanovené lh�t� svou 

povinnost a podstatným zp�sobem zkrátí �asovou náro�nost vymáhání pohledávky 

soudní cestou. 
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Velmi ú�inným nástrojem zajišt�ní pohledávek je také kombinace 

exekutorského �i notá�ského zápisu se svolením k vykonatelnosti se zástavním právem. 

 

 

5.2. Jak naložit s nesplacenou pohledávkou 
 

Jestliže  v souvislosti s podnikáním vzniknou v��iteli pohledávky po splatnosti, 

je nutno zvážit, jak s t�mito pohledávkami co nejlépe naložit. Rozhodnout se pro ur�itou 

metodu vymáhání pohledávek je velice obtížné. Je t�eba pe�liv� zhodnotit, co je v daný 

okamžik nejvýhodn�jší. 

Jedna z prvních možností, která se nabízí, je nap�íklad zve�ejn�ní dlužníka    

v tzv. centrálním registru dlužník� �eské republiky. Tento registr je nejv�tším národním 

i nadnárodním bankovním a nebankovním informa�ním systémem, který umož
uje 

vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjekt�. Musíme ovšem dbát na 

ochranu osobnosti dlužníka. Tato metoda není pro n�které p�íliš oblíbená a nemusí být 

rozhodn� ú�inná, ale pro za�átek ji hodnotím jako jednoduchou a také hlavn� 

bezplatnou. K dalším výhodám tohoto zp�sobu náleží, že touto cestou mohou získat 

informace subjekty, zabývající se odkupem pohledávek (b�žn� nazývány jako            

tzv. inkasní agentury nebo také vymáhací spole�nosti).  

Pokud je pohledávka postoupena na základ� smlouvy o postoupení pohledávky 

dle ustanovení § 524 Ob�Z, získá tak v��itel pom�rn� rychlým zp�sobem alespo
 �ást 

pohledávky a nezat�žují jej další starosti s vymáháním. Maximální výnosnost 

postoupení se ovšem pohybuje kolem 60 – 70 % jmenovité hodnoty (v�etn� 

p�íslušenství) dané pohledávky.  Je tedy na zvážení, zda toto procento uspokojení je pro 

v��itele dosta�ující. Tak zvaným mimosoudním vymáháním se na našem trhu zabývá 

celá �ada vymáhacích spole�ností. Je to v sou�asné dob� hojn� využívaný zp�sob 

vymáhání. Mnoho spole�ností �eší inkaso svých pohledávek prost�ednictvím inkasních 

agentur. Inkasní agentury jsou �asto v o�ích b�žných ob�an� vnímány jako n�co 

nelegálního, spojeného s fyzickým nátlakem na dlužníky. Tomuto názoru nebudu 

odporovat. Nejv�tší z t�chto agentur jsou sdruženy v Asociaci inkasních agentur �R. 

Nevyužije-li v��itel ani jedné ze shora uvedených variant, m�že se domáhat 

ochrany svých práv u soudu.  
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 Pokud se rozhodneme vymáhat pohledávku soudní cestou, musíme se p�ipravit 

na to, že tato cesta je velice zdlouhavá a v kone�ném d�sledku nemusí být až tak jisté, 

že naše pohledávka bude uspokojena. Soudní �ízení ve v�cech obchodních závazkových 

vztah�, pat�í k jedn�m z nejdelších. Jejich délka m�že �init až n�kolik let. Toto je dáno 

p�edevším skute�ností, že dlužník m�že soudní �ízení ú�inn� zdržovat. Jednou 

z velkých nevýhod jsou také zna�né náklady, které jsou spojeny s pr�b�hem �ízení. 

Po tzv. nalézacím �ízení se v��itel m�že domáhat uspokojení své (pravomocn� 

p�isouzené) pohledávky v �ízení o výkon rozhodnutí nebo v exeku�ním �ízení. 

Pokud porovnáme výkon rozhodnutí a exeku�ní �ízení, podle mého názoru je 

exeku�ní �ízní pro v��itele - oprávn�ného jednodušší a rychlejší variantou. Oproti 

výkonu rozhodnutí v��itel pouze podepíše návrh na na�ízení exekuce a veškeré další 

kroky jsou zcela na stran� exekutora. Získání všech pot�ebných informací o povinném  

a volba zp�sobu výkonu rozhodnutí je v rukou exekutora. Exekuto�i jsou motivování 

k tomu, aby pro oprávn�ného vymohli pln�ní v co nejvyšší možné mí�e, jelikož od toho 

se odvíjí jejich zákonná odm�na.  

Pokud chce v��itel využít soudního exekutora a nikoliv výkon soudního 

rozhodnutí, obrátí se bu� na soud a podá návrh na na�ízení exekuce a pov��í exekutora 

nebo p�edloží tento návrh p�ímo soudnímu exekutorovi. Od ú�innosti exeku�ního 

zákona jsou exekuto�i velmi hojn� využívání. Je to zejména z toho d�vodu, že soudní 

výkon rozhodnutí dle ob�anského soudního �ádu je velice pomalý. Jelikož soud neud�lá 

nic, co mu výslovn� ne�ekneme. Exekuto�i jsou mnohem efektivn�jší a rychlejší volbou 

vymáhání pen�žitých pohledávek �i jiných pln�ní. 
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ZÁV�R 
 

Cílem této diplomové práce byl zevrubný rozbor problematiky právního zajišt�ní                          

a vymahatelnosti pohledávek v obchodn�právních vztazích. 

Do všech obchodních vztah� vstupuje podnikatel s ur�itým rizikem, že dlužník 

nesplatí sv�j závazek. V tomto okamžiku stojí v��itel p�ed rozhodnutím, jak tomuto 

riziku co nejefektivn�jším zp�sobem p�edejít. Právní �ád nabízí celou �adu 

zajiš�ovacích instrument�, pomocí nichž lze dané riziko eliminovat. Zajiš�ovací 

nástroje jsou pom�rn� levný a ú�inný zp�sob jak se vyhnout pozd�jším problém�m. 

Podnikatel by se m�l rozhodnout pro jeden �i kombinaci zajiš�ovacích instrument� 

zejména  u pohledávek, které pro n�j nejsou zanedbatelnou �ástkou.  

Než podnikatel vstoupí do jakéhokoliv smluvního vztahu, m�l by klást pat�i�ný 

d�raz na získání pot�ebných informací k hodnocení bonity a d�v�ryhodnosti svého 

smluvního partnera. �asová náro�nost vymáhání pohledávek soudní cestou a v�bec 

efektivita vymáhání pohledávek v �eské republice je pro podnikatelské subjekty 

pat�i�nou výstrahou pro to, aby kladli na tuto základní prevenci zvláštní d�raz. Soudní 

spory trvají neúm�rn� dlouho, jsou nákladné a v��itelé nemohou jejich délku nijak 

ovlivnit. 

První �ást práce se zabývá jednotlivými zp�soby zajišt�ní pohledávek. U všech 

zajiš�ovacích instrument� je uvedena jejich základní právní úprava, podstata a princip. 

N�které zajiš�ovací instrumenty jsou podle mého názoru velice efektivním zp�sobem, 

jak p�edejít riziku, že pohledávka nebude v budoucnu spln�na. Proces zajišt�ní není 

nijak složitý a �asov� náro�ný,  má v závazkových vztazích rozhodn� své opodstatn�ní. 

Je-li pohledávka kvalitn� zajišt�ná, stává se i její vymáhání v budoucnu o to jednodušší.  

Za nejefektivn�jší zp�soby zajišt�ní pohledávky považuji zástavní právo, 

bankovní záruka, zadržovací právo, ru�ení a sm�nku, p�i�emž nejv�tší p�ínos spat�uji 

v exekutorském a notá�ském zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

Existuje zde také riziko, že dlužník bude vykazovat znaky úpadku a bude na 

jeho majetek zahájeno insolven�ní �ízení. Tato situace je v dnešní tržní ekonomice 

velmi �astá. Pak je v��itel nucen absolvovat zdlouhavý a obtížný proces, ve kterém si 

nem�že být jist, že dojde na uspokojení jeho pohledávky. Výt�žnost konkurzních �ízení 

byla velice nízká, pohybovala se p�ibližn� kolem 5 – 8 %. Je ovšem otázkou, zda lze 



- 68 - 

o�ekávat výt�žnost insolventního �ízení výrazn� vyšší. Pom�rn� velká �ást návrh� na 

konkurz je zamítnutá pro nedostatek majetku. Výhodou n�kterých ze zajiš�ovacích 

instrument� je, že v p�ípad� prohlášení konkurzu na majetek dlužníka se v��itel stává 

tzv. zajišt�ným v��itelem, který má právo na to, aby jeho pohledávka byla kdykoliv 

v pr�b�hu insolven�ního �ízení uspokojena z výt�žku prodeje v�ci, práva nebo 

pohledávky, jimž byla zajišt�na. Jedná se o v��itele, jejíchž pohledávka byla zajišt�na 

zástavním právem, zadržovacím právem, omezením p�evodu nemovitosti, p�evodem 

práva nebo postoupením pohledávky. Oproti p�edcházející právní úprav� úpadkového 

práva vycházející ze zákona �. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, kdy byli tito 

v��itelé nazýváni tzv. odd�lenými v��iteli a byli uspokojeni do výše 70 % z �istého 

výt�žku zpen�žení jejich zástavy podle po�adí, v jakém jim vznikl právní nárok na 

jejich odd�lené uspokojení, jsou dle nového insolven�ního zákona, který nabyl 

ú�innosti 1. ledna 2008, tito v��itelé uspokojení ve výši 100 % z �istého výt�žku.        

Od �ástky dosažené zpen�žením jsou ode�teny náklady spojené s udržováním, správou        

a prodejem v�ci, práva nebo pohledávky. Podstata výhody, že se staneme                   

tzv. zajišt�ným v��itelem, spo�ívá v tom, že se alespo
 �áste�n� pojistíme, že naše 

pohledávka bude uspokojena v p�ípad�, že dlužník nebude chtít �i nebude schopen 

pro nedostatek finan�ních prost�edk� zaplatit. 

Jelikož proces zajišt�ní velice úzce souvisí s vymáháním pohledávek, další �ást 

práce byla zam��ena na tuto problematiku. Obsahuje možné zp�soby vymáhání 

pohledávek soudní i mimosoudní cestou a rozebírá základní principy soudního �ízení.   

Je srovnán zp�sob vymáhání pomocí soudního výkonu rozhodnutí a exeku�ního �ízení. 

Vymáhání pohledávek pomocí soudního exekutora je mnohem efektivn�jším                 

a rychlejším zp�sobem vymáhání a to p�edevším z toho d�vodu, že exekuto�i jsou 

motivování k tomu, aby exekuce byla co nejvíce úsp�šná, jelikož od toho se odvíjí 

jejich profit. 

Záv�re�ná �ást práce se zabývá srovnáním jednotlivých zp�sob� zajišt�ní           

a návrhem �ešení dle mého názoru nejefektivn�jšího zp�sobu zajišt�ní a vymáhání 

pohledávky.  

Doufám, že tato práce bude pro n�které podnikatelské subjekty p�ínosem. 

Stanovený cíl práce byl podle mého názoru spln�n.  
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zákon �. 216/1994 Sb., o rozhod�ím �ízení a výkonu rozhod�ích nález� 

zákon �. 140/1961 Sb., trestní zákon 

zákon �. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

 
 
 



- 71 - 

SEZNAM ZKRATEK 

E� exekutorský �ád 

FO fyzická osoba 

ObchZ obchodní zákoník 

Ob�Z ob�anský zákoník 

OS� ob�anský soudní �ád 

PO právnická osoba 

 

 

 

SEZNAM GRAF� 
 

Graf �. 1: Pr�b�h dokumentárního akreditivu 

 

 

 

SEZNAM P�ÍLOH 
 

P�íloha �. 1:    Vzor zástavní smlouvy na nemovitou v�c 

P�íloha �. 2:  Vzor smlouvy o p�evzetí dluhu 

P�íloha �. 3:  Vzor smlouvy o p�istoupení k závazku 

P�íloha �. 4:  Vzor dohody o srážkách ze mzdy 

P�íloha �. 5:  Vzor dohody o smluvní pokut� 

P�íloha �. 6:  Vzor smlouvy o zajiš�ovacím p�evodu vlastnického práva k movité v�ci 

P�íloha �. 7:  Vzor smlouvy o postoupení pohledávky 

P�íloha �. 8:  Vzor dohody o smluvní pokut� 

P�íloha �. 9:  Vzor dohody o ru�ení v�etn� písemného prohlášení ru�itele 

P�íloha �. 10:  Vzor notá�ského zápisu 

P�íloha �. 11:   Vzor exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti 

 
 



 

P�ÍLOHY 
 

P�íloha �. 1: Vzor zástavní smlouvy na nemovitou v�c 

 

Zástavní smlouva na nemovitou v�c 

 

Zástavní v��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

Zástavní dlužník 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

P�edm�t zástavního práva 

 

Zástavní dlužník je výlu�ným vlastníkem bytu �. … v … podlaží domu �.p. …, v obci ………, ulice ……… 

Byt je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního ú�adu v ………… na LV �. …, katastrální území 

…………, obec …………. 

Hodnota nemovitosti byla znaleckým posudkem ze dne ……… stanovena na ……… K�. Znalecký posudek je 

p�ílohou této smlouvy. 

 

�l. 2 

D�vod zástavního práva a jeho z�ízení 

 

Zástavní dlužník je dlužníkem ze smlouvy o p�j�ce uzav�ené dne ……… se zástavním v��itelem. Výše p�j�ky 

�iní …… K�, splatná je dne ……… Smlouva o p�j�ce tvo�í p�ílohu této smlouvy. 

Zástavní dlužník z�izuje k nemovitosti specifikované v �l. 1 zástavní právo ve prosp�ch zástavního v��itele 

k zajišt�ní pln�ní z této smlouvy o p�j�ce. Zástavní v��itel toto právo p�ijímá. 

 

�l. 3 

Práva a povinnosti zástavního dlužníka 

 

Zástavní dlužník se zavazuje po dobu trvání závazku z této zástavní smlouvy nep�evést zastavenou nemovitost 

bez souhlasu zástavního v��itele na t�etí osobu. 

Zastavenou nemovitost popsanou nesmí zástavní dlužník ani dále zastavit, ani z�ídit v�cné b�emeno bez 

souhlasu zástavního v��itele. 



 

Zástavní dlužník prohlašuje, že na nemovitosti neváznou dluhy, v�cná b�emena ani jiné právní povinnosti. 

Zástavní dlužník dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy se neváže k nemovitosti žádný nájemní vztah 

a sou�asn� se zavazuje nepronajmout nadále nemovitost t�etí osob�. 

Zástavní dlužník je povinen zdržet se všeho, �ím by se stav zástavy zhoršoval k újm� zástavního v��itele. 

Ztratí-li zástava na cen� tak, že zajišt�ní pohledávky se stane nedostate�né, bude postupováno dle § 151 písm. 

e) ob�anského zákoníku. Pro tento p�ípad je sjednáno, že zástavní v��itel je oprávn�n písemn� požádat 

zástavce, aby do jednoho m�síce od doru�ení žádosti zástavního v��itele p�im��en� doplnil zástavu p�vodní. 

 

�l. 4 

Záv�re�ná ustanovení 

 

Smlouva je platná a ú�inná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran. V�cn�právní ú�inky smlouvy 

nastávají zápisem vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. 

Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž strany obdrží po jedné a po �ty�ech vyhotoveních obdrží 

katastrální ú�ad. 

Ú�astníci prohlašují, že si text smlouvy d�kladn� p�e�etli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzav�ena 

podle jejich skute�né, svobodné a vážné v�le a na d�kaz toho pod ni p�ipojují své podpisy. 

 

�l. 5 

Intabula�ní doložka 

 

Podle této smlouvy provede Katastrální ú�ad v ………… v katastru nemovitostí na LV �. …… pro obec 

…………, katastrální území ………… tuto zm�nu: 

 

V �ásti C LV: 

 

Ostatní �ásti beze zm�ny. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………………      ……………………………… 

                               (zástavní v��itel)                       (zástavní dlužník) 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 2: Vzor smlouvy o p�evzetí dluhu 

 

Smlouva o p�evzetí dluhu 

 

Dlužník 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

P�ejímatel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

V��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

P�edm�t smlouvy 

 

Podle smlouvy o p�j�ce uzav�ené dne ……… je dlužník povinen zaplatit v��iteli dluh ve výši ……… K�. 

Dlužná �ástka je splatná dne ……… 

Dlužník prohlašuje, že p�evzetí dluhu neodporuje úmluv� mezi ním a v��itelem a že jeho spln�ní není vázáno 

jen na jeho osobu. 

 

�l. 2 

 

Touto smlouvou p�ejímatel p�ejímá dluh dlužníka specifikovaný v �l. 1 smlouvy a je srozum�n s tím, že 

nastoupí jako dlužník na jeho místo. 

P�ejímatel m�že v��i v��iteli uplatnit všechny námitky, které m�l v��i v��iteli p�vodní dlužník. 

 

�l. 3 

 

Ú�inky p�evzetí dluhu nastanou až po ud�lení souhlasu v��itele. Od tohoto okamžiku  

• p�vodní dlužník nemá povinnost plnit v��i v��iteli, 

• povinnost plnit pohledávku v�etn� p�íslušenství p�echází na p�ejímatele, 

• v��itel se m�že domáhat spln�ní jen na p�ejímateli, 

• je nový dlužník oprávn�n uplatnit své námitky proti pohledávce. 

 



 

�l. 4 

 

Vzájemná práva a povinnosti v��itele a nového dlužníka z�stávají nezm�n�ny. 

 

�l. 5 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve t�ech stejnopisech, z nichž obdrží každý z ú�astník� po jednom.  

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                             (dlužník)                         (p�ejímatel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 3: Vzor smlouvy o p�istoupení k závazku 

 

Smlouva o p�istoupení k závazku 

 

P�istupitel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

V��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

P�edm�t smlouvy 

 

Podle smlouvy o p�j�ce uzav�ené dne ……… je dlužník …………… povinen zaplatit v��iteli dluh ve výši 

……… K�. Dlužná �ástka je splatná dne ……… 

 

�l. 2 

 

Touto smlouvou p�istupuje p�istupitel k pen�žitému závazku dlužníka specifikovanému v �l. 1 smlouvy. 

P�istupitel je srozum�n s tím, že se podpisem této smlouvy stane dlužníkem vedle p�vodního dlužníka. Oba 

dlužníci budou zavázáni spole�n� a nerozdíln� (solidárn�). P�istupitel m�že v��i v��iteli uplatnit všechny 

námitky, které má v��i v��iteli p�vodní dlužník. 

 

�l. 3 
 

Vzájemná práva a povinnosti v��itele a p�vodního dlužníka z�stávají nezm�n�ny. 

 

�l. 4 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z ú�astník� po jednom. Veškeré zm�ny 

a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní 

vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

V ………… dne ………….. 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (v��itel)               (p�istupitel) 



 

P�íloha �. 4: Vzor dohody o srážkách ze mzdy 

 

Dohoda o srážkách ze mzdy 

 

V��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

Dlužník 

…………………………………… (jméno a p�íjmení) 

…………………………………… (bydlišt�) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP) 

 

�l. 1 

 

Dne ……… uzav�el v��itel s dlužníkem písemnou smlouvu o p�j�ce, na základ� které v��itel dlužníku p�j�il 

……… K�. Smlouva o p�j�ce tvo�í p�ílohu této smlouvy. 

Pro p�ípad, že dlužník nesplní sv�j závazek zaplatit dluh �ádn� a v�as, sjednávají ú�astníci tuto zajiš�ovací 

dohodu o srážkách ze mzdy. 

 

�l. 2 

 

Dlužník je zam�stnán u zam�stnavatele ………………, se sídlem ………………  

Dlužník souhlasí s tím, aby mu zam�stnavatel pro p�ípad, že se ocitne v prodlení s pln�ním svého dluhu, 

provád�l m�sí�ní srážky ze mzdy ve výši …… K� a to od okamžiku, kdy mu bude p�edložena tato dohoda 

do úplného zaplacení. 

Sraženou �ástku bude zam�stnavatel poukazovat na ú�et v��itele �. …………… vedený u ………………… 

 

�l. 3 

 

Dlužník prohlašuje, že jeho hrubá m�sí�ní mzda �iní ……… K� a jiné srážky z této mzdy nemá. 

 

�l. 4 

 

V��itel je oprávn�n p�edložit tuto dohodu zam�stnavateli teprve v okamžiku prodlení dlužníka s pln�ním jeho 

dluhu, který vyplývá z poskytnuté p�j�ky specifikované v �l. 1 smlouvy.  

 

 

 

 



 

�l. 5 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve t�ech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a t�etí je ur�eno pro 

zam�stnavatele dlužníka. 

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (v��itel)               (dlužník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 5: Vzor dohody o smluvní pokut� 

 

Dohoda o smluvní pokut� 

 

V��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

Dlužník 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

D�vod smluvní pokuty 

 

Dne ……… uzav�el v��itel s dlužníkem písemnou smlouvu o p�j�ce, na základ� které v��itel dlužníku p�j�il 

……… K�. Smlouva o p�j�ce tvo�í p�ílohu této smlouvy. 

Pro p�ípad, že dlužník nesplní sv�j závazek zaplatit dluh �ádn� a v�as, sjednávají ú�astníci smluvní pokutu, 

jejíž výše je specifikována dále. 

 

�l. 2 

Výše smluvní pokuty 

 

Varianta 1 

Výše smluvní pokuty �iní …… K�. 

 

Varianta 2 

Výše smluvní pokuty �iní …… procent z dlužné �ástky. 

 

Varianta 3 

Výše smluvní pokuty �iní …… procent z dlužné �ástky za každý zapo�atý m�síc prodlení dlužníka. 

 

�l. 3 

Ostatní ujednání 

 

I po zaplacení smluvní pokuty je dlužník nadále povinen splnit sv�j dluh. V��itel je oprávn�n požadovat 

náhradu škody, které by vznikla nespln�ním zajišt�né dlužníkovi povinnosti specifikované v �l. 1 této smlouvy.  

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit i v p�ípad�, že porušení právní povinnosti nezavinil. 

 



 

�l. 4 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (v��itel)               (dlužník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 6: Vzor smlouvy o zajiš�ovacím p�evodu vlastnického práva k movité v�ci 

 

Smlouva o zajiš	ovacím p�evodu vlastnického práva k movité v�ci 

 

Nabyvatel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

P�evodce 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

D�vod smlouvy 

 

Nabyvatel uzav�el s p�evodcem dne ……… smlouvu o p�j�ce. P�evodce je dle této smlouvy povinen vrátit 

nabyvateli �ástku …… K�, a to nejpozd�ji do ……… Smlouva o p�j�ce tvo�í p�ílohu této smlouvy. 

 

�l. 2 

P�edm�t smlouvy 

 

P�evodce je na základ� …………… vlastníkem …………………… (p�esná specifikace movité v�ci). 

P�evodce prohlašuje, že na v�ci neváznou práva t�etích osob, a že není smluvn� ani zákonem omezen 

v dispozici s movitou v�cí. 

 

�l. 3 

P�evod práva 

 

Ú�astníci se dohodli na p�evodu vlastnického práva k výše specifikované movité v�ci na nabyvatele, a to 

za ú�elem zajišt�ní nabyvatelovy pohledávky ze smlouvy o p�j�ce (�l. 1). Vlastnické právo nabyvatel nabývá 

okamžikem podpisu této smlouvy.  

Ú�astníci se rovn�ž dohodli, že v�c z�stane i nadále v užívání p�evodce, a to do dne splatnosti p�j�ené �ástky. 

Nebude-li pohledávka uhrazena �ádn� a v�as, p�echází užívací právo na nabyvatele. 

Ú�astník, který bude mít v�c v užívání, aniž by byl jejím vlastníkem, je povinen ji pe�liv� opatrovat tak, aby 

byla zachována hodnota v�ci. 

 

 

 

 



 

�l. 4. 

Rozvazovací podmínka 

 

Tato smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou splacení p�j�ené �ástky podle smlouvy o p�j�ce (�l. 1). 

Dnem zaplacení celé �ástky p�echází vlastnické právo zp�t na p�evodce. 

Pokud bude mít v tento okamžik u sebe v�c nabyvatel, je povinen ji bezodkladn� vydat p�evodci. Jinak nese 

riziko škody na v�ci. 

 

�l. 5 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z ú�astník� po jednom.  

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (p�evodce)              (nabyvatel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 7: Vzor smlouvy o postoupení pohledávky 

 

Smlouva o postoupení pohledávky 

 

Postupitel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

Postupník 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

P�edm�t smlouvy 

 

Postupitel je v��itelem pohledávky v��i dlužníku: 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

Pohledávka vznikla z titulu smlouvy o p�j�ce uzav�ené dne ………, její výše je ……… K�. Pohledávka je 

splatná ke dni ……… Smlouva o p�j�ce tvo�í p�ílohu této smlouvy. 

Postupitel prohlašuje, že je výlu�ným v��itelem pohledávky a že postoupení pohledávky nebrání žádná dohoda 

�i závazek v��i dlužníkovi, které by omezovaly svobodu v�le postupitele p�i nakládání s pohledávkou.  

 

�l. 2 

Úplata 

 

Postupitel postupuje pohledávku uvedenou v �l. 1 postupníkovi. Postupník pohledávku p�ijímá a sou�asn� 

p�ijímá sv�j závazek v��i postupiteli zaplatit úplatu za postoupení pohledávek ve výši ……… K�. 

Úplata je splatná nejpozd�ji do …………, na ú�et postupitele �. ………… vedený u …………………………... 

Dnem ú�innosti smlouvy vstupuje postupník rovn�ž do všech akcesorických práv postupitele, zejména pak 

do práv na smluvní �i zákonné majetkové sankce. 

P�ed p�evodem pohledávky na postupníka není postupník v��itelem pohledávek a není tedy ani oprávn�n 

s pohledávkami jakkoli právn� disponovat.  

 

 

 

 

 



 

�l. 3 

Ostatní ujednání 

 

Postupitel p�edá postupníkovi bez zbyte�ného odkladu po podpisu této smlouvy veškeré dokumenty, které 

se týkají postoupené pohledávky. 

Pokud postupník neuhradí úplatu za postoupení pohledávky �ádn� a v�as, má postupitel právo od této smlouvy 

odstoupit. 

Postupitel ru�í postupníkovi za dobytnost postoupených pohledávek podle § 527 odst. 2 ob�. zákoníku do výše 

sjednané úplaty. 

Postupitel je povinen do t�í dn� po podpisu této smlouvy oznámit písemn� dlužníku, že smlouvou cedoval svoji 

pohledávku a kdo je jeho novým v��itelem. 

 

�l. 4 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z ú�astník� po jednom.  

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (postupitel)              (postupník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 8: Vzor dohody o smluvní pokut� 

 

Dohoda o smluvní pokut� 

 

V��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

Dlužník 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

D�vod smluvní pokuty 

 

Dne ……… uzav�el v��itel s dlužníkem písemnou smlouvu o p�j�ce, na základ� které v��itel dlužníku p�j�il 

……… K�. Smlouva o p�j�ce tvo�í p�ílohu této smlouvy. 

Pro p�ípad, že dlužník nesplní sv�j závazek zaplatit dluh �ádn� a v�as, sjednávají ú�astníci smluvní pokutu, 

jejíž výše je specifikována dále. 

 

�l. 2 

Výše smluvní pokuty 

 

Varianta 1 

Výše smluvní pokuty �iní …… K�. 

 

Varianta 2 

Výše smluvní pokuty �iní …… procent z dlužné �ástky. 

 

Varianta 3 

Výše smluvní pokuty �iní …… procent z dlužné �ástky za každý zapo�atý m�síc prodlení dlužníka. 

 

�l. 3 

Ostatní ujednání 

 

I po zaplacení smluvní pokuty je dlužník nadále povinen splnit sv�j dluh. V��itel je oprávn�n požadovat 

náhradu škody, které by vznikla nespln�ním zajišt�né dlužníkovi povinnosti specifikované v �l. 1 této smlouvy.  

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit i v p�ípad�, že porušení právní povinnosti nezavinil. 

 



 

�l. 4 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (v��itel)               (dlužník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 9: Vzor dohody o ru�ení v�etn� písemného prohlášení ru�itele 

 

Dohoda o ru�ení v�etn� písemného prohlášení ru�itele 

 

V��itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

Ru�itel 

…………………………………… (jméno a p�íjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydlišt�, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné �íslo/�íslo OP, nebo I�O) 

 

�l. 1 

P�edm�t smlouvy 

 

V��itel má pohledávku v��i dlužníku …………… ve výši ……… K�, z titulu smlouvy o p�j�ce uzav�ené dne 

……… Pohledávka je splatná dne ………  

V��itel prohlašuje, že pohledávka je platná, ru�itel potvrzuje, že se seznámil se smlouvou o p�j�ce uzav�enou 

mezi dlužníkem a v��itelem dne ………, která je p�ílohou této smlouvy. 

Touto smlouvu se v��itel s ru�itelem dohodli na zajišt�ní p�edm�tné pohledávky dle § 546 an. ob�anského 

zákoníku. 

 

�l. 2 

Prohlášení ru�itele 

 

Ru�itel tímto prohlašuje, že pohledávku uvedenou v �l. 1 smlouvy uspokojí, pakliže ji neuspokojí dlužník, 

a�koliv byl k tomu v��itelem písemn� vyzván. 

V��itel toto prohlášení p�ijímá a zavazuje se, že se na ru�itele obrátí teprve ve chvíli, kdy dlužník dobrovoln� 

nesplní sv�j závazek v��i v��iteli, který mu p�izná pravomocné soudní rozhodnutí (tzv. dobrodiní po�ádku). 

 

�l. 3 

Informa�ní povinnost 

 

V��itel je povinen kdykoli a bez zbyte�ného odkladu sd�lit ru�iteli na písemné požádání výši své pohledávky. 

Na další existenci ru�ení nemá vliv, jestliže v��itel nesplní svou informa�ní povinnost. Porušení této povinnosti 

však m�že založit odpov�dnost v��itele za škodu dle obecných ustanovení ob�anského zákoníku. 

 

 

 



 

�l. 4 

Námitky ru�itele 

 

Ru�itel m�že proti v��iteli uplatnit námitky: 

• vyplývající z vlastního vzájemného vztahu k v��iteli, 

• vyplývající ze vztahu dlužníka k v��iteli, a to i když je dlužník neuplatnil, 

 

�l. 5 

Ostatní ustanovení 

 

Uznání dluhu dlužníkem je ú�inné v��i ru�iteli, jen když s ním vysloví souhlas. 

Ru�itel m�že pln�ní odep�ít, pokud v��itel zavinil, že pohledávka nem�že být uspokojena dlužníkem. 

Ru�itelský závazek zaniká nejpozd�ji se zánikem pohledávky, která je ru�ením zajišt�na. 

 

l. 6 

Záv�re�ná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z ú�astník� po jednom.  

Veškeré zm�ny a dopl
ky lze platn� sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní vztahy ú�astník� obecn� platnými p�edpisy, zejména 

ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (ru�itel)              (v��itel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 10: Vzor notá�ského zápisu 

 

Notá�ský zápis 

 

Sepsaný v notá�ské kancelá�i v …………………………………………………………... 

Dne…………………………………… se dostavil jednatel za obchodní spole�nost zapsanou u Krajského 

soudu v ………………………………., pov��eného vedením obchodního rejst�íku v oddíle C, �íslo 

vložky……………………, jejímž jménem jedná jako jednatel pan ……………………………………… a 

u�inil toto 

 

Prohlášení 

 

�lánek I. 

 

Obchodní spole�nost ……………………………… s ru�ením omezeným, se sídlem v………….… je 

dlužníkem obchodní spole�nosti…………………………………… . Z d�vodu této nezaplacené faktury na 

�ástku ve výši ……………………………….K�, slovy 

……………………………………………………………………………………. ze dne 

………………………… s datem splatnosti……………………….. faktura �íslo 

…………………………………………, odb�ratel…………………………………..… . 

Obchodní spole�nost s ru�ením omezeným prohlašuje, že uznává sv�j dluh v��i v��iteli, obchodní 

spole�nosti……………………………………………………..…………….. se sídlem v ……………………… 

v celkové výši ………………………………….K�, slovy 

………………………………………………………………………. A to co do d�vodu a výše pohledávky. 

 

�lánek II. 

 

Dlužnou �ástku ve výši…………………………..………….K�,                                               slovy 

………………………………………………………………………………..…. se zavazuje zaplatit obchodní 

spole�nost …………………………………………………… v��iteli obchodní 

spole�nosti………………………………………………….. do ……. . 

 

�lánek III. 

 

Obchodní spole�nost …………………………………………………… zárove
 jako osoba povinná, dává 

výslovné svolení k tomu, aby tento notá�ský zápis byl vykonatelný ve smyslu ustanovení § 274 písm. E) 

ob�anského soudního �ádu co do povinnosti zaplatit osob� oprávn�né, tedy obchodní spole�nosti 

…………………………………… dlužnou �ástku ve výši………………………………………  

slovy…………………………………...…………………………………….. tak, aby i bez p�edchozí žaloby 

mohla být podle tohoto notá�ského zápisu vedena exekuce oprávn�né osoby, tedy obchodní 

spole�nosti………………….…………. Proti povinné osob�, tedy spole�nosti………………………………… . 



 

�lánek IV. 

 

Stejnopis tohoto notá�ského zápisu je ur�en obchodní spole�nosti………………………… O tomto právním 

úkonu byl tento notá�ský zápis sepsán, ú�astníkem p�e�ten, jím bez výhrad schválen a p�ede mnou vlastní 

rukou podepsán. 

 

 

 ………………………………………………….. 

                                                                                         Notá� 

 

 

V …………………Dne……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P�íloha �. 11: Vzor exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti 

 

Exekutorský ú�ad v        ...............................................  

Exekutor                      ..............................................  

Sídlo                            ..............................................  

M�sto                          ..............................................  

PS�                             ..............................................  

Banka                          ..............................................  

Ú�et �.                         ..............................................  

 

 

Exekutorský zápis 

se svolením k vykonatelnosti 

dle ust. § 77 - § 79 zák. �. 120/2001 Sb. 

   

Dne ................... v ............................. se dostavil pan .......................................... , podnikatel,                                           

se  sídlem....................................., I�: ................................. a po p�edložení ob�anského pr�kazu požádal 

soudního exekutora shora ozna�eného o sepsání tohoto exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.  

I.  

Žadatel p�edložil dohodu o uznání dluhu uzav�enou dne .............. mezi ním, jako v��itelem                                      

a dlužníkem ................................. a ........................................., jakožto ú�astníky sdružení podle                          

§ 829 ob�anského zákoníku pod názvem ........................ , se sídlem: ..........................................,                     

I�O: ................................. .  Sepsání tohoto zápisu je p�ítomen ......................................................, 

narozen.:...................................... bytem ............................................................... a ……....................................., 

narozen:........................................, bytem ..................................................................... .  

Oba shodn� prohlašují, že shora uvedené sdružení založili jako jediní dva spole�níci, každý z nich je oprávn�n 

jednat za sdružení samostatn� a za závazky sdružení odpovídají spole�n� a nerozdíln�. Z dohody o uznání 

dluhu, která je p�ílohou tohoto zápisu, vyplývá, že dlužník dluží v��iteli ........................ K� a dohodou o uznání 

dluhu se zavázal uhradit tento dluh do ...............  

II. 

Oba dlužníci shodn� uvád�jí, že z titulu dodaných prací a sice, .................................., mají pohledávku    ve 

výši ..................................... K� za .......................................................... se sídlem: ......................................, 

I�:............................ Pohledávka dosud není splatná a to z d�vodu nedokon�ení prací a p�evzetí díla.                    

Lze p�edpokládat, že se tak stane nejpozd�ji do ...................  

  III.  

Dlužníci, pan ................................... a .......................................  shodn� prohlašují, že svolují k p�ímé 

vykonatelnosti tohoto zápisu, jestliže do ...................... nedojde k úhrad� dluhu, který je p�edm�tem dohody v 

p�íloze tohoto zápisu. Souhlasí s tím, aby exekuce byla provedena formou p�ikázání pohledávky, kterou 

dlužníci mají za .............................. . souhlasí také s tím, aby jeden stejnopis tohoto zápisu byl                    

vydán ............................... jako poddlužníkovi.  

 



 

IV. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento zápis p�e�etly a že tento pln� vyjad�uje jejich jasnou a svobodnou v�li, 

což potvrzují svými podpisy.  

Tento zápis je vyhotoven v ........ stejnopisech, z nichž každý z ú�astník� obdrží po ......... . Jeden stejnopis bude 

uložen u soudního exekutora ..............................................., který tento zápis sepsal.  

   

   

....................................... - oprávn�ný  

 

....................................... - povinný  

 

....................................... - soudní exekutor  

 


