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KaPITOLa 4
roZsah ZástaVního práVa

4.1 PřírůsTeK, PřísLušensTví, PLOdy a užITKy zásTavy

1. Třetí pododdíl úpravy zástavního práva v NOZ se věnuje otázkám rozsahu 
zástavního práva. Stěžejní § 1346 odst. 1 NOZ vymezuje zákonný rozsah zástav-
ního práva: zástavní právo se vztahuje na zástavu, na její přírůstek i příslušenství, 
ledaže zástavní smlouva určí něco jiného. Z plodů a užitků se – podle druhé věty 
citovaného ustanovení – zástavní právo vztahuje jen na ty, které nejsou oddě leny. 

Na podobných pravidlech byla založena i úprava v obč. z.: zástavní právo 
se podle ní vztahovalo na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy. 
Z § 153 odst. 2 obč. z. však nevyplývalo, zda se jednalo o normu kogentní nebo 
dispozitivní. Vzhledem k její povaze a systematickému zařazení (a při absenci vý-
slovného oprávnění stran normovat svůj vztah odlišně) se bylo možné domnívat, 
že ustanovení mělo kogentní charakter; strany si proto nemohli platně sjednat, že 
se zástavní právo nebude vztahovat na příslušenství zástavy či neoddělené plody 
zástavy.270 

Ustanovení NOZ, vymezující rozsah zástavního práva ve vztahu k zástavě, 
jejímu přírůstku a příslušenství, je naproti tomu ustanovením jednoznačně dis-
pozitivním („ledaže zástavní smlouva určí něco jiného“). Strany si tedy mohou 
podle NOZ vymezit rozsah zástavního práva odlišně a dohodnout se například 
na tom, že zástavní právo nebude zatěžovat příslušenství či přírůstek zasta-
vené věci, že zástavní právo se bude vztahovat jen na vymezenou část příslu-
šenství apod.271 Otázkou je dispozice s rozsahem zástavního práva ve vztahu 
k samotné zástavě – případná dohoda například o tom, že se zástavní právo ne-
vztahuje na zástavu, jde proti smyslu institutu a ve výsledku by znamenala, že 
se nejedná o zajištění zástavním právem;272 z povahy věci lze proto soudit, že 
možnost případných odchylných ujednání se týká jen příslušenství a přírůstku  

270 Zákonodárce zpravidla v případech, kdy v materii kogentních věcných práv dovoluje stranám od-
chýlit se od zákona, takovou možnost výslovně zmiňuje. Tak to činí např. slovenský občanský 
zákoník (srov. § 151d odst. 2 slovenského obč. z.) a stejně tak i NOZ (v § 1346 odst. 1). 

271 Srov. naproti tomu např. § 1227 odst. 2 NOZ o přídatném spoluvlastnictví, podle něhož zastavuje-
li se věc, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, platí, že se zastavení vztahuje 
i na podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví. 

272 Skutečnost, že se zástavní právo vztahuje na zástavu, se rozumí samo sebou; za pregnantnější bych 
proto považoval například zákonnou formulaci „Zástavní právo se vztahuje na přírůstek i příslušen-
ství zástavy, ledaže zástavní smlouva určí něco jiného.“ 
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zástavy.273 Směřovala-li by ostatně intence stran k tomu, aby zastaveno bylo právě 
jen příslušenství či přírůstek, a nikoliv samotná věc hlavní, zástavou by byl právě 
onen přírůstek či příslušenství (nešlo by tedy v daném vztahu o přírůstek či příslu-
šenství zástavy, ale o zástavu samotnou). 

Odchýlit se naopak nelze podle NOZ od ustanovení, podle kterého se zástavní 
právo vztahuje jen na neoddělené plody a užitky.274 Kogentnost ustanovení po-
tvrzuje výslovně i důvodová zpráva. V případě plodů a užitků zástavy lze tedy 
rozlišit dvě situace. Oddělí-li se plody či užitky od zastavené věci, vystupují ze 
svazku zástavního a zástavní právo k nim zaniká. Nedojde-li naproti tomu k jejich 
oddělení od zástavy, budou ex lege zatíženy zástavním právem a zástavní věřitel se 
při případném výkonu zástavního práva uspokojí i z těchto plodů či užitků. 

Zástavnímu věřiteli se zároveň zapovídá těžit před splatností zajištěného dluhu 
ze zástavy plody nebo užitky (po splatnosti zajištěného dluhu již tak lze činit, a to 
na základě dohody).275 

Zástavní právo se tedy vztahuje na neoddělené plody a užitky zástavy, a není-li 
jiného ujednání, též na příslušenství a přírůstek zástavy.276 

2. Příslušenstvím věci  je podle definice v § 510 odst. 1 NOZ vedlejší věc 
vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně 
s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Zákon dále v témže ustanovení 
upřesňuje, že byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává 
být příslušenstvím. 

Příslušenství je tedy samostatnou věcí v právním smyslu, ale jeho účelová ur-
čenost k užívání s věcí hlavní jej spojuje s osudy této hlavní věci. V doktríně se 
proto uznávalo, že příslušenství věci sdílí bez dalšího osud věci hlavní;277 judika-
tura však zaujímala opačný názor, byť nikoliv bezvýjimečně.278 NOZ daný spor 

273 K zastavení části věci (části zástavy) viz výklad v kapitole nazvané Zastavení ideální části věci. 
Smluví-li si však strany, že zástavní právo zatíží část věci (bude-li to ovšem právně možné), stane 
se zástavou právě jen tato část (nelze proto hovořit o tom, že si zde strany sjednaly odlišný rozsah 
zástavního práva k zástavě). 

274 Naproti tomu např. slovenský občanský zákoník stanoví (v § 151d odst. 2), že zástavní právo se 
na plody a užitky zástavy vztahuje do okamžiku jejich oddělení od zástavy, pokud smlouva neurčí 
jinak. 

275 Viz § 1315 odst. 2 písm. c) NOZ. 
276 Do úvahy je při výkladu § 1346 odst. 1 NOZ také potřeba brát skutečnost, že nikoliv každý přírůs-

tek věci je nutně plodem. 
277 Srov. např. KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M. in: KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. Občanské právo 

hmotné. Svazek I. 3. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2002, s. 232, či ELIÁŠ, K. Součást věci a pří-
slušenství věci. Ad notam. 2007, č. 4, s. 103; srov. však i názor opačný: SPÁČIL, J. Sporné otázky 
institutu „příslušenství věci“. Právní rozhledy. 2010, č. 2, s. 39. 

278 Srov. R 75/04 a naproti tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 133/2001 ze dne 
14. 8. 2001. 
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výslovně řeší ustanovením § 510 odst. 2 NOZ, podle něhož se má za to, že se práv-
ní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství. 

Pro oblast zástavního práva je pak stejné pravidlo stvrzeno ustanovením § 1346 
odst. 1 NOZ, podle kterého se zástavní právo vztahuje i na příslušenství zástavy. 
Nejde o žádné novum, vztažení zástavního práva i na příslušenství (a přírůstky) 
explicitně uznávaly všechny tuzemské úpravy již od o. z. o. Příslušenství tedy není 
nutné v zástavní smlouvě vymezovat, zástavní právo zatíží příslušenství zástavy 
ex lege, i když si strany o příslušenství ve smlouvě nic nesjednají. Určení příslu-
šenství zastavované věci nepředstavuje podstatnou náležitost zástavní smlouvy.279 

3. Lze dovodit, že zástavní právo se vztahuje – nedohodnou-li se samozřej-
mě strany jinak – i na příslušenství, které vznikne teprve později (tj. až během 
trvání zástavního práva k zástavě jako věci hlavní).280 To vyplývá z povahy pří-
slušenství, které v daném spojení s věcí hlavní plní úlohu věci vedlejší, vážící se 
účelovým určením k hlavní věci. Příslušenství je sice samostatnou věcí v právním 
smyslu, ale právě tím, že jej (v tomto případě v budoucnu) vlastník určí k užívání 
s věcí hlavní, stává se věc příslušenstvím v daném hospodářském celku a podle 
§ 1346 odst. 1 NOZ se na něj vztahuje zástavní právo. Původně nezatížená věc 
tím, že se stává příslušenstvím, vstupuje do nexu zástavního práva.281 

Opačný přístup by vedl k absurdním důsledkům – např. na úroky a úroky 
z prodlení (o nákladech spojených s uplatněním pohledávky ani nemluvě) při-
rostlé k zastavené pohledávce až po uzavření zástavní smlouvy by se tak zástavní 
právo nevztahovalo. Je přitom zřejmé, že příslušenství pohledávky bude vznikat 
právě až v průběhu existence pohledávky. Při opačném pojetí by ustanovení o tom, 
že se zástavní právo vztahuje i na příslušenství, ztrácelo význam. Stejně tak pokud 
se vlastník zbaví např. rezervního kola u automobilu a pořídí si místo něj rezervní 
kolo nové (čili nové příslušenství automobilu), není výkladově akceptovatelné, že 
by se zástavní právo na toto nové kolo nevztahovalo a automobil se při výkonu 
zástavního práva prodával bez tohoto rezervního kola.282 

279 Srov. R 56/2007. 
280 Komentářová literatura k obč. z. (KRÁLÍK, M., MIKEŠ, J. in: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁ-

ROVÁ, M., HULMÁK, M. et al. Občanský zákoník I. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 1087) se klonila, s jistými výhradami, k názoru opačnému, odůvodněnému zejména tím, že 
příslušenství má povahu samostatné věci. 

281 Zástavní právo se vztahuje na příslušenství i v případě opačném: oddělí-li se podle judikatury (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2366/2008 ze dne 11. 8. 2009) příslušenství trvale 
z vlastnického režimu věci hlavní, zástavní právo, zatěžující nyní již samostatnou věc (původně 
příslušenství), nezaniká; zaniknout může jen některým z legálních způsobů uvedených v obč. z. 
(totéž lze vztáhnout i na úpravu NOZ). 

282 Rouček pro výklad rozsahu zástavního práva k budoucímu příslušenství zdůrazňuje intenci stran 
a hospodářské poměry (ROUČEK, F. in: SEDLÁČEK, J., ROUČEK, F. et al. Komentář k česko-
slovenskému obecnému zákoníku občanskému. Díl druhý. Praha: V. Linhart, 1935, s. 722). Podle 
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Vynětí budoucího příslušenství z rozsahu zástavního práva by navíc ztěžovalo, 
vzhledem k nejasnému rozsahu zatížení, realizaci uhrazovací funkce. Předpoklá-
dalo by proto přesný soupis příslušenství v zástavní smlouvě, aby v budoucnu ne-
vznikly pochyby, na jaké příslušenství se zástavní právo vztahuje a jako takové má 
být při výkonu zástavního práva postiženo. Výčet příslušenství ve smlouvě však 
zároveň zpochybňuje institut příslušenství: je-li věc příslušenstvím, sdílí osud věci 
hlavní právě proto, že je příslušenstvím. Má-li být každá věc ve smlouvě jmenová-
na (byť je příslušenstvím) a má-li mít svůj vlastní právní osud, je otázkou, v čem 
se zde bude vlastně projevovat kategorie příslušenství.283

4. Jak již bylo vyloženo, zástavní právo zatěžuje i to, co k zastavené věci při-
roste, ať již jde o přírůstek, který se stává součástí věci, anebo jde o neoddělené 
plody zástavy (fructus pendentes). Neoddělené plody jsou taktéž součástí věci 
a teprve oddělením se stávají samostatnou věcí.284 

Přírůstek ani neoddělený plod nejsou samostatnými věcmi a předmětem zá-
stavního práva se stávají vždy jen jako součást (hlavní) věci. Rozšíří-li se proto 
věc po vzniku zástavního práva přírůstkem (např. na pozemku zatíženém zástav-
ním právem bude postavena stavba), zástavní právo bude zatěžovat celou tuto roz-
šířenou věc. Není přitom rozhodné, nakolik přírůstek původní věc kvantitativně 
nebo kvalitativně změnil (jde-li stále o tutéž věc). Zástavní právo bez ohledu na 
tyto změny a bez ohledu na zhodnocení věci bude váznout na celé věci. 

Pokud jde o plody a užitky, NOZ obě kategorie definuje (v § 491). Plo dem je 
podle NOZ to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno 
jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka, 
nebo bez něho. Užitky jsou podle NOZ to, co věc pravidelně poskytuje ze své 
právní povahy. NOZ tedy respektuje klasické rozlišení plodů přirozených (fructus 
naturales) a plodů civilních (fructus civiles), tj. plodů (v užším smyslu) a užitků. 

Zástavní právo se vztahuje jak na neoddělené plody, tak na neoddělené užitky 
zástavy. Teprve oddělením od zástavy se tyto plody a užitky stávají samostatnými 

Tilsche přitom čím více se kvalita příslušenství blíží nutnosti (např. klíč k pokladně), tím spí-
še se jednání o věci hlavní sluší vztahovat na příslušenství (TILSCH, E. Občanské právo. Část 
všeobecná. 3. vydání. Praha: Všehrd, 1925, s. 151). 

283 Již Tilsch uváděl, že význam příslušenství se jeví v tom, že v pochybnosti se právní jednání o věci 
hlavní vztahují i na příslušenství. Viz TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. 3. vydání. 
Praha: Všehrd, 1925, s. 151. 

284 O. z. o. znal institut zástavního práva omezeného na uspokojení z plodů (quoad fructus). Bylo mož-
né uzavřít smlouvu, podle které věřitel nabyl zástavního práva k plodům, jakmile se od věci oddě-
lily. Zástavní právo vzniklo až k okamžiku separace plodu a exekučně se omezovalo na uspokojení 
z plodů formou tzv. vnucené správy. Zástavní věřitel se přitom uspokojoval jak z plodů již odděle-
ných, pokud se nacházely na dotčeném statku, tak z plodů dosud neoddělených, jež byl oprávněn 
vnucený správce od věci separovat. K tomu viz KOBINGER, K. Hypotheca quoad fructus. Práv-
ník. 1896, s. 52 an., TILSCH, E. Právo zástavní. Praha: Všehrd, 1911, s. 21. 
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věcmi v právním smyslu a zástavní právo se na ně od toho okamžiku nevztahuje 
(arg. a contrario k § 1346 odst. 1 in fine).285 Oddělením od plodonosné zástavy 
bude jejich fyzická separace (u plodů), resp. jejich vybrání (u užitků). 

S ohledem na kogentnost pravidla obsaženého v § 1346 odst. 1 in fine si navíc 
nelze platně sjednat, že se zástavní právo bude automaticky vztahovat i na plody 
a užitky, které se od zástavy oddělí; takové plody a užitky je nutné – jakožto již 
samostatné věci – zastavit zvlášť. Mám však za to, že s ohledem na princip smluv-
ní svobody bude možné uzavřít takovou smlouvu, kterou se budou vázat účinky 
vzniku zajištění k určeným plodům a užitkům právě k okamžiku jejich oddělení 
od zástavy (půjde o zástavní smlouvu s odkládací podmínkou, příp. o budoucí zá-
stavní právo).286 Zajištění vznikne v takovém případě v témže okamžiku, v jakém 
vznikne samostatná věc, a k tomuto momentu může být tedy tato samostatná věc 
také zastavena (např. již předem prostřednictvím smlouvy s odkládací podmínkou, 
vyhoví-li smlouva náležitostem kladeným na přesné určení zástavy). 

Z kogentního pravidla, že se zástavní právo vztahuje jen na neoddělené plody 
a užitky, dále plyne, že si strany nemohou platně sjednat, že se zástavní právo 
na neoddělené plody a užitky zástavy nevztahuje. Tyto plody a užitky jsou až do 
své separace od plodonosné věci právně součástí této věci, tj. jsou pouhou součástí 
zastavené věci jako celku (a jako takové je nelze ze zástavněprávního svazku vy-
jmout, resp. smluvně normovat, že se na ně zástavní právo nevztahuje). 

Kogentní pravidlo o tom, že se zástavní právo vztahuje jen na neoddělené plo-
dy a užitky zástavy, je konzistentní s jiným pravidlem, obsaženým v § 1315 odst. 2 
písm. c) NOZ. Podle posledně citovaného ustanovení se totiž až do splatnosti zajiš-
těného dluhu zakazuje ujednat, že věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky; 
tím se rozumí oprávnění věřitele plody a užitky těžit (separovat z plodonosné věci 
a přivlastňovat si je, příp. si je pouze přivlastňovat, pokud již byly odděleny). Jak 
se totiž správně táže starší literatura: kdyby (zastavená) kráva dávala jen zastavené 
mléko, co by se mělo s tímto mlékem stát, když zákoník vylučuje možnost přene-
chat zástavnímu věřiteli požívání?287 Kdyby nemělo pravidlo v § 1346 odst. 1 věta 
druhá NOZ donucovací charakter, strany by si mohly sjednat, že zástavní právo 
se vztahuje i na oddělené plody a užitky zástavy. Nabízela by se pak ale nutně 
otázka, co s takovým odděleným plodem zatíženým zástavním právem, který by 

285 Oproti tomu např. německý občanský zákoník v § 1120 stanoví, že se zástavní právo vztahuje 
i na oddělené plody zástavy (pokud ovšem nepřejdou do vlastnictví jiné osoby odlišné od vlastníka 
pozemku, nejsou z pozemku odstraněny atd.). 

286 Podobnost s výše zmíněným institutem z dob o. z. o., spočívajícím v zastavení separovaných plodů 
zástavy, je tu nasnadě. 

287 ROUČEK, F. in: SEDLÁČEK, J., ROUČEK, F. et al. Komentář k československému obecnému 
zákoníku občanskému. Díl druhý. Praha: V. Linhart, 1935, s. 723 (Rouček si zde příklad vypůjčuje 
od jiných autorů, Ehrenzweiga a Zeillera). 
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si zároveň zástavní věřitel nemohl (před splatností zajištěného dluhu) přivlastnit 
a například tak započíst na plnění zajištěného dluhu. 

5. Zvláštní význam z hlediska rozsahu zástavního práva má samozřejmě i zno-
vupřijetí zásady superficies solo cedit, o čemž se pojednává v jiných kapitolách 
(na stavbu jako pouhou součást pozemku – jakož i na další právní součásti po-
zemku – se bude zástavní právo vztahovat bez dalšího již tím, že vznikne zástavní 
právo k pozemku, na němž je umístěna stavba). 

4.2  rOzsah zásTavníhO Práva K POhLedávce 
a K cennému PaPíru

1. NOZ pamatuje dále i na speciální případ, kdy je zástavou pohledávka – 
tehdy podle NOZ náleží zástavnímu věřiteli i každé právo, které pohledávku 
zajišťuje.288 Z uvedené zákonné formulace tedy nepochybně plyne, že takovým 
právem, které „náleží“ věřiteli zajištěné pohledávky, je každé právo, zřízené k za-
jištění splnění zastavené pohledávky. Může se jednat např. o zástavní právo,289 
právo plynoucí z ručitelského závazku, zajišťovací převod práva apod. 

Situaci si lze představit tak, že splnění určité pohledávky (označené např. A) 
věřitele ze strany dlužníka je zajištěno zástavním právem k pohledávce (označené 
např. B). Splnění této pohledávky B („zastavené“) je však zároveň zajištěno dal-
ším právem (např. ručením). Pozice věřitele pohledávky A („zajištěné“) se tak na 
základě zákonného zmocnění posiluje: tento věřitel má nejen právo, aby dlužník 
zastavené pohledávky (B) plnil po její splatnosti přímo a jen jemu (namísto vě-
řiteli zastavené pohledávky), nýbrž má právo domoci se tohoto plnění i prostřed-
nictvím realizace zajišťovacích práv, zajišťujících splnění zastavené pohledávky. 
Použiji-li tedy uvedený příklad s ručením, věřitel zajištěné pohledávky (A) bude 
oprávněn se za dané situace uspokojit – nebude-li zastavená pohledávka (B) spl-
něna – i z majetku ručitele, ručícího za splnění zastavené pohledávky. 

Věřiteli se tak dostává jakéhosi nepřímého dvojího zajištění jeho pohledávky: 
jednak prostřednictvím zástavy (zastavené pohledávky), jednak prostřednictvím 
zajištění, které zabezpečuje splnění této zastavené pohledávky. 

To samozřejmě platí i v případě, kdy okamžik splatnosti zajištěné pohledávky 
předchází okamžiku splatnosti zastavené pohledávky. Není-li ve chvíli splatnosti 
zajištěné pohledávky zastavená pohledávka ještě dospělou, má zástavní věřitel 
právo, aby mu byla postoupena (§ 1336 odst. 2 NOZ). Pohledávka v takovém 

288 Viz § 1346 odst. 2 NOZ. 
289 Stane-li se zástavou pohledávka, zajištěná zástavním právem, půjde o podzástavní právo (srov. též 

§ 1390 an. NOZ). 
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případě evidentně přechází na zástavního věřitele včetně všech práv, které zasta-
venou (nyní postupovanou) pohledávku zajišťují. Zástavní věřitel se stává přímým 
věřitelem (původně) zastavené pohledávky a v případě jejího nesplnění je opráv-
něn domoci se plnění prostřednictvím všech práv, která pohledávku zajišťují. 

Výslovné zakotvení pravidla o tom, že zástavnímu věřiteli náleží i každé prá-
vo, které zastavenou pohledávku zajišťuje, není přitom deklarací evidentního fak-
tu. Pokud by NOZ takové pravidlo neobsahoval, zástavní právo by se vztahovalo 
jen na příslušenství zastavené pohledávky – a práva pohledávku zajišťující tako-
vým příslušenstvím nejsou. Práva zajišťující zastavenou pohledávku by zástavní  
věřitel mohl uplatnit pouze tehdy, pokud by mu byla zastavená pohledávka v sou-
ladu s § 1336 odst. 2 NOZ postoupena (postoupením nabývá všechna práva s po-
hledávkou spojená). V ostatních případech by situaci bylo nutné považovat za in-
terpretačně nejednoznačnou: zástavní věřitel sice při výkonu zástavního práva 
k pohledávce nabývá přímého oprávnění domáhat se splnění zastavené pohledáv-
ky vůči poddlužníkovi, nelze však patrně přisvědčit tomu, že by toto oprávnění 
zahrnovalo i přímo možnost realizovat zajišťovací práva vážící se k zastavené 
pohledávce (zástavní věřitel by nabýval pouze právo na plnění ze zastavené po-
hledávky, nikoliv i další práva spojená s touto pohledávkou). 

2. NOZ – souladně s dříve platnou speciální úpravou290 – řeší výslovně i otáz-
ku, zda při nahrazení cenného papíru novým (např. při výměně akcií za akcie 
jiné podoby) zástavní právo zaniká (formálně vzato totiž původní cenný papír 
zanikl). Zákonodárce zaujal racionální postoj: má-li být zastavený cenný papír 
emitentem vyměněn za jiný cenný papír, vzniká zástavní právo ve stejném rozsahu 
k cennému papíru, za nějž je cenný papír vyměněn. Na trvání a rozsah zástavního 
práva k cennému papíru nemá podle § 1349 NOZ vliv ani přeměna cenného papí-
ru na zakni hovaný cenný papír nebo přeměna zaknihovaného cenného papíru na 
cenný papír.291 

Podobný závěr se zřejmě uplatní i v situaci, kdy dochází k výměně hromadné 
listiny za jednotlivé cenné papíry ve smyslu § 524 odst. 2 NOZ – zástavní právo, 
vztahující se k hromadné listině, bude nadále zatěžovat i jednotlivé cenné papíry. 

Zákon neopomíjí ani případy, kdy výsledkem přeměny nebo výměny je cenný 
papír na řad, tedy cenný papír, k jehož platnému zastavení se vyžaduje i zástavní 
rubopis. V takovém případě opatří cenný papír rubopisem emitent před vydáním 
cenného papíru osobě oprávněné mít cenný papír u sebe (§ 1349 NOZ in fine). 

290 Srov. § 43 odst. 4 zrušeného zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 
291 K tomu srov. též § 529 an. NOZ (včetně § 537 či 541 NOZ). 
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