
Výkladové stanovisko VS 3/2006 z 11. a 12.4.2006
kterým se mění a doplňuje usnesení prezidia Notářské komory České republiky ze dne
16.12.2003 týkající se smluvního zástavního práva

I.
Zápis smluvního zástavního práva podle § 9 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k silničním motorovým
vozidlům a přípojným vozidlům (definice pojmů v § 2 a 3 tohoto zákona) do technického
průkazu a do registru silničních vozidel má pouze evidenční povahu. Při předání silničního
motorového vozidla nebo přípojného vozidla zástavnímu věřiteli vzniká smluvní zástavní
právo jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě (§ 157 odst. 2 a 3 občanského
zákoníku). Má-li však zástavní právo podle smlouvy vzniknout bez odevzdání silničního
motorového vozidla nebo přípojného vozidla zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, vzniká
zástavní právo podle § 158 odst. 1 občanského zákoníku zápisem do Rejstříku zástav
vedeného Notářskou komorou České republiky a zástavní smlouva musí být sepsána ve formě
notářského zápisu (§ 156 odst. 3 občanského zákoníku). Zápis v technickém průkazu a
zaevidování v registru silničních vozidel tedy jen upozorňuje třetí osoby na existenci
zástavního práva.

II.
Pro formu smlouvy o zřízení zástavní práva k plavidlům vnitrozemské plavby (zákon č.
114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů) a vznik zástavního práva
k plavidlu (definice pojmu v § 9 tohoto zákona) platí totéž, co je uvedeno v bodu I. I v tomto
případě zápis v plavebním rejstříku jen upozorňuje třetí osoby na existenci zástavního práva a
zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České
republiky.

III.
Úprava smluvního zástavního práva k letadlům, součástem letadla a náhradním dílům k
letadlu a jeho součástem (dále jen „letadlo“) v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve
znění pozdějších předpisů (definice pojmů v § 2 tohoto zákona) a k námořním plavidlům v
zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (definice pojmu v § 2 tohoto zákona), je ve vztahu k
úpravě v občanském zákoníku úpravou speciální pouze z hlediska způsobu vzniku zástavního
práva. Podle zákona o civilním letectví vzniká smluvní zástavní právo k letadlu zápisem
zástavního práva do leteckého rejstříku České republiky a podle zákona o námořní plavbě
vzniká smluvní zástavní právo k námořnímu plavidlu zápisem do námořního rejstříku České
republiky. Zápisu do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky tedy
není v těchto případech ke vzniku zástavního práva třeba. Vzhledem k tomu, že zákon o
civilním letectví ani zákon o námořní plavbě nemají zvláštní ustanovení o formě zástavní
smlouvy a úprava vzniku smluvního zástavního práva v těchto zákonech vylučuje možnost, že
by smluvní zástavní právo k letadlu nebo k námořnímu plavidlu mohlo vzniknout odevzdáním
zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, platí tedy i o zástavní smlouvě týkající se letadla nebo
námořního plavidla ustanovení § 156 odst. 3 občanského zákoníku, podle něhož musí být
sepsána ve formě notářského zápisu.



Zjistí-li notář, že pořizovatel závěti, která je v jeho úschově, nežije a stav a obsah závěti nebyl
v řízení o dědictví zjištěn, postupuje se podle § 79 jednacího řádu pro soudy. V takovém
případě však musí notář příslušný soud vyzvat, aby zjištění stavu a obsahu této závěti provedl
soud. Je přitom věcí notáře, zda se u závětí, u nichž je pravděpodobné, že pořizovatel nežije
(zejména podle data narození pořizovatele závěti nebo data závěti), pokusí zjistit, zda
pořizovatel žije nebo nežije (např. zjistit současného vlastníka domu, ve kterém měl bydliště
pořizovatel a dotázat se na poslední bydliště a datum úmrtí zůstavitele).

Poznámka

Závěry výkladového stanoviska v bodě II. jsou použitelné i po 1.1.2015 pouze v případě
plavidel podle § 14 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb. (malá plavidla).


