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MARTIN PELIKÁN: Zajištění a utvrzení dluhu v praxi. 

Wolters Kluwer ČR Praha 2017, ISBN: 978-80-7552-192-7, 416 stran. 

 

Recenzent: Zdeněk Koudelka 

 

Zásadní změna občanského práva přijetím nového občanského zákoníku, který je sám o sobě 

úctyhodným právnickým počinem prof. Karla Eliáše, je zdrojem bohaté nové soukromoprávní 

literatury. Nejdříve vznikly při každém velkém právnickém nakladatelství komentáře 

občanského zákoníku, neboť bylo nutné uspokojit hlad odborné veřejnosti (např. Wolters 

Kluwer, Sagit, Leges, C.H.Beck, Grada), což bylo vyvoláno pochopitelnému poptávkou praxe 

po pomocníku při výkladu a aplikaci nového kodexu. S během času se ke slovu dostávají autoři, 

kteří se chtějí věnovat určitým částem občanského práva, o to více však podrobněji a 

soustavněji. Takovým případem je i publikace MARTIN PELIKÁN: Zajištění a utvrzení dluhu 

v praxi. 

Kniha má větší rozsah - 416 stran. Její vnitřní členění vychází z členění příslušných částí 

občanského zákoníku. Po Úvodu následuje první část Obecná úprava zajištění a utvrzení dluhu 

s kapitolami - Zajištění, nebo utvrzení?, Co se zajišťuje (utvrzuje)?, Rozdělení garančních 

institutů, Jistota, Omezení při zajišťování a utvrzování dluhů. Část druhá Osobní zajištění se 

skládá z kapitol - Ručení, Finanční záruka, Směnka cizí, směnečné rukojemství, šek, Ostatní. 

Část třetí Majetkové zajištění má kapitoly - Zástavní právo, Zajišťovací převod práva, Dohoda 

o srážkách ze mzdy a jiného příjmu, Ostatní. Poslední část čtvrtá Utvrzení dluhu obsahuje 

kapitoly - Smluvní pokuta, Uznání dluhu, Ostatní. 

Kniha je knihou odbornou a přitom psanou velmi čtivým jazykem i pro neprávníka. Kniha má 

bohatý poznámkový aparát, do kterého autor přesouvá informace pro toho, kdo se chce zabývat 

určitou otázkou z podrobného odborného či až vědeckého pohledu. Takovým příkladem je 

například rozlišení zajištění a utvrzení dluhu, který je nově v občanském zákoníku pojato s 

významnými praktickými dopady, kdy zajištění se vztahu i na příslušenství zajištěné 

pohledávky (zástava), zatímco u utvrzení nikoliv (smluvní pokuta), není výslovně smluveno 

jinak. Kniha se zde věnuje i správnosti pojmosloví, kdy poukazuje na to, že občanským 

zákoníkem používané sousloví zajištění a utvrzení dluhu není správné, když jde o zajištění a 

utvrzení pohledávky věřitele, jako jeho ochrana, nikoliv ochrana dluhu dlužníka. Odbornou 

stránku publikace dokazuje velmi rozsáhlá literatura, s kterou kniha pracuje, a je uvedena v 

Seznamu použité literatury, přičemž je zastoupena v zásadě veškerá relevantní literatura k 
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tématu. Kniha tak umožňuje získat nejen odborný přehled o tématu, ale je též zdrojem na další 

relevantní prameny v této oblasti práva. 

Naproti tomu vlastní text je přístupný i pro toho, kdo se danou otázkou nezabývá jako odborník, 

ale hledá pomoc při řešení vlastní životní situace. Z tohoto pohledu na knize velmi oceňuji 

zařazení praktických případových situací, příkladů, vzorů a judikátů zpracovaných tak, že lze 

knihu doporučit jako běžnou pomůcku nejen pro advokátní kanceláře, ale i jiné podnikatele a 

vůbec všechny osoby chtějící zabezpečit své pohledávky. Tyto příklady i upravené judikáty 

jsou psány čtivě a vycházejí z životních situací, do kterých se může běžně dostat většina lidí. 

Dobrou uplatnitelnost v praxi rovněž zajišťuje, že vedle drobnějších zdrojů, jsou na závěr knihy 

uvedeny vzory písemných právních jednání týkající se zajištění a utvrzení dluhu, které jsou 

značně podrobné a rozsáhlé. Je nutno ocenit zpracování podrobného věcného rejstříku, což je 

další podporu pro praktické užití knihy pro čtenáře, který se chce rychle orientovat na konkrétní 

právní pojem či právní problém. Kniha je dobře graficky i jazykově zpracována.  
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