Posudek oponenta na rigorózní práci
Zástavní právo k nemovité věci

Autor: Mgr. Klára Peringrová:
1. Autorkou zvolené téma má zásadní právní a ekonomický význam. Lze
konstatovat, že má nezastupitelnou funkci v oblasti úvěrování a investování.
Zástavní právo k nemovitým věcem má nezpochybnitelné výhody, jakými jsou
přinejmenším stabilní hodnota nemovitých věcí a jejich evidence v katastru
nemovitostí. Zajištění zástavním právem bylo známo již římskému právu.
V průběhu 19. století byly mnohé romanistické koncepce převzaty civilními
kodifikacemi např. Rakouska a Německa. Jestliže předchozí právní úprava se
k úpravě stavěla značně redukcionisticky, současná právní úprava přináší pro
tento institut standardní úpravu. Proměny v právní úpravě však nelze vnímat
izolovaně, ale v souvislostech s novým, diametrálně odlišným vymezením
nemovité věci a v souvislosti se znovuzavedením superficiální zástavy včetně
dopadů přechodných ustanovení. Problematika zástavního práva by zůstala
neuzavřenou bez výkladu jeho realizace. Komplexní pojetí těchto aspektů
současné právní úpravy je oblastí, které má značný potenciál ke zkoumání.
Takové zpracování této tématiky je potřeba hodnotit kladně.
2. Zpracování kladlo na autorku značné nároky zejména po stránce vstupních,
především pozitivistických a literárních informací. Rigorózantka byla nucena
pracovat s hmotněprávní úpravou zástavního práva až do současnosti. Vedle práva
soukromého bylo využito též předpisů procesních a veřejnoprávních (OSŘ, ZŘS,
EŘ, Zákon o veřejných dražbách, katastrální a daňové předpisy, Insolvenční
zákon, Nařízení evropské Komise a Rady, Slovenský občanský zákoník).
Přínosem je využití inspirativních mezinárodních projektů. Z hlediska literárních
vstupů lze konstatovat, že bylo využito zdrojů, které tvoří bázi tuzemského a
mezinárodního rozměru poznání autorkou zvolené problematiky. Metodologicky
se práce opírá o standardní interpretační postupy, jako jsou analýza, deskripce a
syntéza navíc doplněné o vývojovou komparaci a komparaci s mezinárodními
projekty a slovenskou právní úpravou, která tyto projekty reflektuje více než
úpravou česká. Metodologie práce je zdůrazněna v samotném úvodu na straně 1
odst. 2. Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně citované domácí
i zahraniční literatuře a zahraničních a mezinárodních vzorových úpravách
(EBRD, UNCITRAL); celkem 62 zdrojů. Výrazná je práce s pečlivě vybranou

judikaturou (27 rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu). Poznámkový aparát
čítající 390 poznámek pod čarou pravidelně doprovází 121 stran textu práce.
Podle čestného prohlášení autorky je rozsah práce 258 579 znaků tj. 143, 655
normostran. Autorka didakticky postupuje od obecných témat k tématům
speciálním: „obecně k zajištění – promlčení zástavního práva – relativní
neúčinnost zástavního práva.“ Tato charakteristika je vlastní nejen celé práci, ale
též každé kapitole.
3. Předložená práce je formálně a systematicky členěna vedle úvodu a závěru do
deseti kapitol: 1. OBECNĚ K ZAJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU, 2.
OBECNÝ VÝKLAD K ZÁSTAVNÍMU PRÁVU, 3. ZÁSTAVA, 4. SUBJEKTY
ZÁSTAVNÍHO PRÁVA, 5. ZAJIŠTĚNÝ DLUH, 6. VZNIK ZÁSTAVNÍHO
PRÁVA, 7. PPRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSTAVNÍHO
PRÁVA, 8. VÝKON ZÁSTAVNÍHO PRÁVA, 9. ZÁNIK ZÁSTAVNÍHO
PRÁVA, 10. PROMLČENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA, 11. RELATIVNÍ
NEÚČINNOST ZÁSTAVNÍHO PRÁVA. Tyto se dále člení na drobnější
podkapitoly a části. Formální členění práce je zdařilé a plně odpovídá obsahové
náplni textu. Jako zdařilou lze charakterizovat i systematiku práce, která je
podrobena institucionálnímu schématu – pojmy, zástava, dluh, způsoby vzniku
zajištění, značně rozsáhlý a podstatný výklad realizace zástavního práva (30 stran
práce). Autorka se věnuje i nedobrovolnému zástavnímu právu – z rozhodnutí
orgánu veřejné moci (daňová správa, správa sociálního zabezpečení, soudcovské
a exekutorské zástavní právo). Výklad uzavírají problematické otázky jako
promlčení zástavního práva a odporovatelnost.
4. Předloženou rigorózní práci lze charakterizovat jako vysoce zdařilé dílo. Přínos
lze pozorovat v komplexním pojetí, kdy konstantní hloubka analýzy napříč prací
s následnou syntézou přináší odpovědi na četné otázky. Vedle sumarizace
soudobých literárních a judikatorních poznatků autorka přikročila ke kritickému
vyslovování vlastních názorů, které je vždy dostatečně teoreticky odůvodněno
(str. 4, str. 35, dále se příkladmo uvádí redundantní ustanovení § 1383 u
uvolněného zástavního práva, návrhy de lege ferenda uvedené v samotném závěru
práce, kde zaznívá kritika terminologie OZ – str. 119 – budoucí zástavní právo.
Za stěžejní návrh lze považovat stavění promlčení při výkonu zástavního práva
dohodnutým způsobem (srov. bod 7. otázky). Přínosem jsou části věnované právě
zástavě ideálního podílu, zakázaným ujednáním v zástavní smlouvě a
dohodnutému způsobu realizace zástavy. Elementární otázkou je závaznost
zástavní smlouvy pro nabyvatele zástavy, která je praxí v zásadě obcházena jen

pochybně dobrovolnou akceptací této dohody. Závěr o komplexnosti práce je
podtržen skutečností, že se autorka zabývá i spotřebitelskou rovinou zástavního
práva a to ve všech aspektech, včetně výkonu rozhodnutí. Práce je celkově
kultivovaným projevem na velmi dobré stylistické úrovni. Čtenáři se do rukou
dostává na jedné straně značně komplexní a na druhé straně relativně stručné dílo,
které danou problematiku přibližuje čtivým a srozumitelným jazykem.
5. Předloženou prací autorka nepochybně prokázala schopnost pracovat
samostatným a tvůrčím způsobem a hlubokou znalost problematiky. Generátor
shod vykázal shodu nižší než pět procent v počtu 350 dokumentů. Autorka
nepochybně splnila cíl práce vytčený na jejím počátku na straně 1.
6. K předložené práci lze mít jisté výtky formálního a věcného charakteru:
Str. 13 „srostly stavby“,
Str. 40 nikoli zcela přesné či vyčerpávající tvrzení: Výši zajištěného dluhu
s možností odchylného ujednání především upravuje § 1309, s doplněním o
budoucí dluhy § 1311. Ustanovení § 1313 výslovně umožňuje zajistit i smluvní
pokuty, i když nejsou příslušenstvím pohledávky.
Str. 85 odst. 1 nahoře chybné tvrzení: Obchodní zákoník umožňoval prodej
z volné ruky v § 299 odst. 2 ve znění platném do 1. 1. 2001 v ustanoveních § 199
- 201 ObchZ.
Str. 87 Propadná zástava – autorka mohla zmínit historickou výjimku § 323c odst.
5 obchodního zákoníku ve znění do 31. 12. 2010
Str. 106 kapitola 9. 1 v rámci Splynutí mohla být zmíněna tzv. vlastníkova
hypotéka § 469 ABGB (Rouček – Sedláček díl II. str. 790 a násl).
Na straně 110 až 112 u uvolněného zástavního práva a jeho konverze měla být
zmíněna souvislost se zákazem v daňovém řádu v § 170 odst. 6 daňového řádu.
7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky
kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se
Mgr. Klára Peringrová zaměří na následující otázky: Lze někde v právní úpravě
nalézt úpravu přiměřené zástavy co do rozsahu případně způsobu realizace, anebo
řešení záleží pouze na vůli smluvních stran? Dále se Mgr. Klára Peringrová
zaměří na analýzu situace, kdy zástavce či zástavní dlužník v době zastavení zřídí
k zastavené věci služebnost, či dokonce reálné břemeno. Nebude si ve výkonu
rozhodnutí konkurovat právo požívání a zástavní právo? Ve vztahu k nemožnosti

zastavení ideální části nemovitosti výlučným vlastníkem se Mgr. Peringrová
zaměří na teoretickou otázku elasticity zástavního práva, kdy zastavena bude
ideální ½, ale zástavce se stane vlastníkem celé nemovitosti?

V Praze dne 20. 11. 2018
JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.
Oponent rigorózní práce

