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Úvod 

Kořeny směnky sahají až do středověku, proto je možno směnku označit za tradiční 

institut, který je využíván i v současné hospodářské praxi. Původní funkcí směnky byla funkce 

platební, kterou vystřídala postupem hospodářsko ekonomického vývoje funkce zajišťovací, ne 

tedy, že by funkce platební zanikla, ovšem v současné době jsou to právě směnky zajišťovací, 

které jsou převážně vystavovány. Abychom byli schopni zajišťovací směnku po právní stránce 

uchopit, je nezbytné se řídit obecnou právní úpravou směnečného práva, která je obsažena 

v zákoně č. 191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zajišťovací směnka je v praxi hojně užívaná a i přes tuto skutečnost nelze právní úpravu 

zajišťovacích směnek označit za vyčerpávající a z mého pohledu bych se odvážil použít výraz 

dostatečnou. Nicméně používání tohoto právního institutu pozoruhodně roste, a to s ohledem na 

jednoduchost prostředku čemuž mimo jiné přispívá i tradiční institut směnky. Ovšem není 

známo, proč český zákonodárce neinkorporoval zajišťovací směnku v právním textu, a to 

explicitně. Obdobně je na tom i směnečná úprava okolních evropských států. Právní úprava 

výslovně nestanoví definici zajišťovací směnky.  Rovněž ani nevymezuje způsob jejího 

uplatnění, a účel, ke kterému slouží, absentuje úprava podmínek převoditelnosti, respektive 

explicitní zákaz převodu zajišťovací směnky bez zajištěné pohledávky, a to pod sankcí 

neplatnosti daného právního jednání. Novelizace, která by toto napravila by mohla vyrovnat 

postavení účastníků směnečného vztahu, zejména směnečných dlužníků, kteří dle mého názoru 

nejsou vůči směnečným věřitelům v potřebné míře chráněni. Tím by současně pomohla snížit 

počet potenciálních směnečných soudních sporů a odlehčila i v oblasti justice. V podstatě 

legislativa se zajišťovací směnkou, jako konkrétním a zvláštním druhem směnky, vůbec 

nepočítá. Je tak možné hovořit toliko o jedné z funkcí, kterou směnka může mimo jiné plnit. 

Tento fakt způsobuje v praxi nemalé komplikace zejména neopatrným či neznalým směnečným 

dlužníkům. Cílem této diplomové práce není kritika stávající právní úpravy směnečného práva, 

ať již ve smyslu její strohosti a z mého pohledu i neúplnosti. Spíše chci nastínit možné situace, se 

kterými se účastníci směnečného právního vztahu v praxi mohou běžně setkat a setkávají, a 

upozornit na při nich vznikající rizika. V návaznosti na ně bych se pak chtěl věnovat možnostem, 

jak jim předcházet, zejména těm, které pro směnečného dlužníka mohou mít fatální následky. Ty 

zpravidla vznikají v důsledku laického přístupu, neprozíravosti, neopatrnosti a důvěřivosti na 

straně dlužníka, kdy situace je často umocněna nekorektním jednáním směnečných věřitelů, 

které se odvažuji označit ve směnečném právním vztahu za stranu v pozici silnější smluvní 

strany. Pro osoby směnečně zavázané, jež jsou v postavení dlužníků, je velice těžké se bránit 
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proti případnému zneužití směnky. Pokud se tak děje věřitelem, který je v dané oblasti zkušený a 

znalý a činí tak úmyslně a cíleně, je ohrožení dlužníků značné. Přínos práce proto vidím v tom, 

že právě tato rizika mapuje. Mezi nejčastější způsoby zneužití zajišťovací směnky se řadí její 

uplatnění v rozporu s její zajišťovací povahou, kdy je směnka uplatněna dříve, než je splatná jí 

zajištěná pohledávka, případně ji uplatňuje věřitel, který není zároveň věřitelem směnkou 

zajištěné pohledávky. Dalším způsobem zneužití zajišťovací směnky je možnost jejího 

osamostatnění. Tento způsob nakládání se směnkou má pro dlužníka nepříjemné dopady do jeho 

finanční sféry, a to i v případě, kdy by nebyl povinen platit ze směnky směnečný peníz, neboť se 

ocitá v nevýhodném postavení zejména z pohledu jeho obrany. V krajním případě vzniká 

dokonce riziko, že by musel duplicitně uhradit zajištěnou pohledávku a následně i zajišťovací 

směnku, když pohledávka vtělená do jakékoli směnky je pohledávkou abstraktní.
1
 Proto je nutné 

porozumět nejen samotné podstatě zajišťovací směnky, ale i veškerým právům a povinnostem, 

kterými jednotliví účastníci směnečných vztahů disponují.  

Při znalosti všech souvislostí a vztahů, které při používání zajišťovací směnky vznikají, 

se lze rizikům úspěšně vyvarovat. Tomu bych pak svou prací, a tento cíl si tedy primárně kladu, 

chtěl napomoci. 

  

                                                 
1
 Abstraktní cenné papíry svůj hospodářský důvod vyjadřovat nemusejí či ani nesmějí. 
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1. Co je to směnka 

Směnka je cenný papír. Definice cenného papíru je zakotvena v ustanovení § 514 

občanského zákoníku. Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že 

je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Z toho plyne, že právo je 

tedy přímo inkorporováno do této listiny.   

Za významný znak cenného papíru bychom mohli označit skutečnost, že tímto „papírem“ 

může být jakákoliv movitá věc, která je schopna stát se nosičem informace. Dalším důležitým 

znakem je jeho samotná cennost, nikoliv však ve smyslu faktickém hmotném, ale právním. 

Cennost listiny tvoří právní následky, které s ní právní řád spojuje. Ty vyplývají z obsahu listiny, 

jež obsahuje projev vůle, s nímž jsou spojeny.  Podmínkou vzniku těchto následků je pak 

platnost cenného papíru, tj. aby splňoval zákonem vyžadované náležitosti.  

1.1. Třídění a druhy cenných papírů s důrazem na směnku 

Směnka dle formy je listinný cenný papír, nepřichází v úvahu, aby měla formu 

zaknihovaného nebo imobilizovaného cenného papíru. Podle účinku vzniku se jedná o 

konstitutivní cenný papír. S cenným papírem tedy vzniká i právo, které je s ní spjato. Podle 

hospodářského důvodu se jedná o abstraktní cenný papír, to znamená, že nemusí vyjadřovat svůj 

hospodářský důvod vzniku (kauzu). Podle druhů cenného papíru se jedná o dlužnický cenný 

papír, ve kterém je inkorporováno právo na plnění.
2
  

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, institut směnky jako cenného papíru je zakotven a upraven v 

z. č. 191/1950 Sb., zákoně směnečném a šekovém, ve znění pozdějších předpisů. Aby směnka 

plnila řádně funkci cenného papíru, musí být výstavcem emitována tak, jak vyžaduje zákon 

směnečný a šekový, a aby se tak stalo bezvadně. Současná směnečná nauka zmiňuje zpravidla 

dva její druhy směnečné přísnosti: formální a materiální. Přísností formální se rozumí především 

požadavek na obsah směnky, která musí v prvé řadě vykazovat přesné formální znaky plynoucí 

ze zákona směnečného a šekového.
3
 Nedostatek formy, byť minimální, způsobí neplatnost celé 

směnky jako takové, a tím i práva, které je v ní inkorporováno. V literatuře je pak dále 

                                                 
2
 ČECH, Petr, in ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena, a DĚDIČ, Jan. Obchodní 

právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 331-332. 
3
 Srov.: formální náležitosti směnky vlastní, upravuje ustanovení § 75 z.č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve 

znění pozdějších předpisů a formální náležitosti směnky cizí, upravuje ustanovení § 1 z.č. 191/1950 Sb. směnečný a 

šekový, ve znění pozdějších předpisů. 
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zmiňována materiální směnečná přísnost, obvykle se jí rozumí vyloučení námitek směnečných 

dlužníků.
4
 

  

                                                 
4
 KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012 .s. 10. 
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2. Historický vývoj směnky 

Původ směnek nelze přesně stanovit. Pravděpodobně je jejich kolébkou Itálie. Přesněji 

italská města jako Benátky, Janov, Pisa, Florencie a jiná, která se od 9. stol. věnovala obchodu, a 

kam bylo dováženo zboží z Indie. Obchod obvykle komplikovala různost měn v cizích zemích. 

Obchodník proto musel často svou měnu měnit za cizí. Komplikace nastávaly i kvůli zákazu 

vyvážet různé měny a v neposlední řadě proto, že obchodník byl nucen s sebou vozit velkou 

sumu peněz, riskoval tedy přepadení. Proto se staly směnky vhodným nástrojem k placení. 

Odpadl s nimi problém se směnami měn, i nutnost vozit s sebou hotovost. Okolo 12. stol. se 

začíná ustalovat listina, která již začíná mít podobu nynější směnky.
5
 

 Směnka jako první cenný papír v obchodě hrála nezastupitelnou funkci. Kupující i 

prodávající čím dál tím více používali v rámci obchodu směnky, kde se kupující zavázal, že 

prodávajícímu zaplatí za zboží. Právě z tohoto slibu vyvstaly směnky vlastní. Vymáhání 

pohledávek na základě této listiny bylo velice rychlé. Od 12. stol. byly tyto závazky sepisovány a 

vymáhány před zvláštním soudem tržním s velkou přísností řádu veletržního,
6
 který se stal 

zárodkem pozdějšího práva směnečného.  

V České republice byl prvním předpisem týkajícím se směnek patent Marie Terezie z 

roku 1763, který zavedl v celém Rakousku, včetně Českých zemí, směnečný řád. Ten byl 

následně nahrazen směnečným řádem stanoveným císařským patentem č. 51/1850 ř. z., který byl 

několikrát novelizován, a platil i v prvních letech samostatného Československa. Po jeho vzniku 

bylo nutno i ve směnečném právu řešit právní dualismus, neboť na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi platila uherská právní úprava. Tato dvojkolejnost byla odstraněna v roce 1928, kdy ji 

nahradila první čistě domácí právní úprava, kterou byl směnečný z. č. 1/1928 Sb. V roce 1930 

došlo z iniciativy Společnosti národů k částečnému sjednocení směnečného práva uzavřením tří 

ženevských směnečných úmluv. Ženevskou směnečnou konferencí došlo k unifikaci 

směnečného práva ve značné části světa. Přestože tehdejší Československo tyto smlouvy 

podepsalo, avšak nikdy je neratifikovalo, jsou však inkorporovány do z. č. 191/1950 Sb. V 

období protektorátu Čech a Moravy bylo vydáno vládní nařízení o jednotném směnečném řádu 

(č. 111/1941 Sb.) Po ukončení druhé světové války byl na území Československa vydán z. č. 

191/1950 Sb. směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, který je platný a účinný téměř 

v nezměněné podobě do současnosti.  

 

                                                 
5
 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. 

6
 HAVLÍČEK, Josef. Směnkářství v souvislých případech 1913, s. 7. 
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3. Základní rozdělení směnek 

Směnky je možno rozdělit podle druhu na směnku cizí a směnku vlastní. Dále je možno 

směnky dělit dle funkce na směnku platební a směnku zajišťovací. Zákon přímo neupravuje tyto 

směnky jako zvláštní druh, tj. směnka platební nebo zajišťovací není v pozitivní právní úpravě 

explicitně zakotvena. 

3.1.  Směnka jako platidlo (pro soluto) 

Směnka plní funkci platební, což znamená, že směnku je možné použít jako platební 

prostředek. Vlastník může směnku před okamžikem splatnosti prodat, aby tak získal peněžní 

prostředky. Směnka je dlužníkem vydána na splnění dluhu. V tomto případě původní smluvní 

závazek zaniká a je nahrazen novým závazkem směnečným.  Tedy v podstatě nahrazuje hotové 

peníze a umožňuje vlastníkovi směnky ji proměnit v peníze. Je hojně využívána i dnes v rámci 

mezinárodního obchodu. „Směnka plnící funkci platidla vystupuje jako náhrada peněz.“
7
 

3.2.  Směnka jako nástroj placení (pro solvendo) 

V tomto případě je existující kauzální závazek pouze zkvalitněn. Jedná se o kumulativní 

novaci. V takovém případě jak závazek smluvní tak závazek směnečný existují vedle sebe 

paralelně, přičemž zaplacením směnky věřiteli zanikají oba závazky. Směnka pro solvendo nemá 

na rozdíl od zajišťovací směnky subsidiární charakter, ale jedná se o primární titul. Subsidiárním 

titulem je zde naopak závazek mimosměnečný. Věřitel tedy může požadovat splnění dluhu od 

dlužníka jen tehdy, nedosáhl-li plnění ze směnky (srov. § 1909 OZ). Závazek mimosměnečný 

zanikne i v tom případě, že věřitel směnku pro solvendo převede. 

3.3.  Směnka jako zajišťovací prostředek 

Zajišťovací směnka může sloužit k zajištění peněžitého ale i nepeněžitého závazku, a je 

možno ji uplatnit poté, co povinnost z původního peněžitého závazku nebyla splněna. 

Zajišťovací směnka není speciálním druhem směnky. Jedná se jen o vyjádření toho, jakou 

směnka plní funkci. Pokud slouží k zajištění závazku vyplývajícího z jiného právního 

(mimosměnečného) vztahu, zpravidla dle občanského zákoníku, který se označuje jako kauzální 

právní vztah, jedná se o směnku zajišťovací. Ze striktně směnečně právního pohledu je 

zajišťovací směnka běžnou typickou směnkou, která bývá obligačnímu věřiteli dávána za účelem 

zajištění pohledávky věřitele. Ze směnky samotné většinou nelze navázání směnečného vztahu 

na zajišťovaný závazek rozpoznat, až na případy, kdy směnka například obsahuje informační 

                                                 
7
 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, s. 4. 
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doložku „k zajištění pohledávky smlouvou o zápůjčce,
8
  popř. smlouvou o výpůjčce,

9
 ze dne 

….“, což ale nevylučuje to, že účastníci mohou směnku nakonec použít jinak. Zajišťovací funkce 

směnky vyplývá z toho, že se účastníci kauzálního právního vztahu dohodli na smlouvě o 

zajištění směnkou, kdy takováto smlouva nemá žádnou předepsanou formu a jedná se tedy o tzv. 

smlouvu inominátní.
10

 Má-li směnka náležitosti předepsané zákonem směnečným a šekovým, je 

závazek ze směnky nesporným, abstraktním a přísným závazkem z cenného papíru. 

3.4.  Směnka cizí 

Směnka cizí obsahuje příkaz výstavce směnky směnečníkovi, aby zaplatil remitentovi. 

Jedná se o příkaz výstavce směrem ke směnečníkovi, slovy „zaplať“ nebo „zaplaťte“, či jiné 

obdobné vyjádření platebního příkazu.
11

 Směnečník je zavázán ze směnky až, když tento příkaz 

akceptuje. Směnka cizí předpokládá zpravidla tři subjekty, výstavce, směnečníka a remitenta. 

Výjimka, kdy směnka cizí předpokládá jen subjekty dva, je případ, kdy se jedná o zastřenou 

směnku vlastní. Zastřená směnka vlastní je svojí povahou směnka cizí. Formálně se zde 

vyskytují subjekty tři, fakticky však jsou zde subjekty jen dva, neboť osoba směnečníka a 

výstavce splývá v jeden subjekt.  

3.5.  Směnka vlastní 

Směnka vlastní předpokládá dva subjekty. Výstavce směnky se zavazuje zaplatit 

směnečný peníz remitentovi, tento slib stvrzuje slovem „zaplatím“. 

  

                                                 
8
 Srov. § 2390 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9
 Srov. § 2190 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

10
 Smlouva nepojmenovaná dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11
 Rozsudek  Nejvyšší soud ČR ze dne 27.9.2011, sp. zn. 29 Cdo 802/2010.  
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4. Základní pojmy ve směnečném právu12 

Směnečné pojmy jsou důležité pro pochopení směnečného práva. Některé z těchto pojmů 

používá zákon směnečný a šekový přímo a některé používá právní praxe. Tyto pojmy lze rozdělit 

do tří kategorií. 

4.1.  Rozdělení směnečných pojmů 

a) pojmenování subjektů, které se účastní směnečných vztahů, 

b) pojmenování některých úkonů, které lze se směnkou provádět, 

c) určité specifické pojmy, které není možno zařadit pod písmeno a) ani b). 

 

ad a) 

Výstavce směnky nebo také trasant je subjekt, který směnku emituje a uvede do oběhu, 

výstavce se vyskytuje jak u směnky vlastní tak i cizí, trasant se vyskytuje jen u směnky cizí. 

Akceptant a zároveň také směnečník je subjekt vyskytující se jen u směnky cizí. Směnečníkovi 

nebo-li trasátovi dává výstavce směnky cizí, nebo trasant příkaz, aby zaplatil remitentovi 

směnečný peníz a ten svým podpisem akceptuje přijetí směnky cizí a zavazuje se, že majiteli 

směnky bude ze směnky plnit. Remitent je subjekt, v jehož prospěch je směnka vystavena. 

V případě, že remitent převádí směnku na někoho jiného, je označen jako indosant, a subjekt, na 

který je směnka převedena, se nazývá indosatář. Důležité pojmy jsou ještě avalista a avalát. 

Avalista je de facto ručitel ze směnky, nebo také směnečný rukojmí, a avalát je subjekt, za 

kterého se avalista zaručil, nebo také směnečný dlužník. 

 

ad b)  

Příznačný pro směnku cizí je akcept směnky, což znamená přijetí směnky cizí. Jedná se o 

právní jednání, kterým směnečník vyjadřuje svou vůli přijmout směnku, která mu byla 

předložena k přijetí.  Neméně důležitým úkonem je protestace směnky. Jedná se o autoritativní 

osvědčení skutečností, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky, zejména pro vykonávání 

směnečného postihu. V případě, že směnka není řádně přijata nebo proplacena, přichází do 

úvahy tzv. směnečný postih. Postihová práva jsou taxativně vymezena v zákoně směnečném a 

šekovém.    

 

 

                                                 
12

 K výkladu směnečných pojmů, dostupné na: http://www.pravnipraxe.com/smenky/index.php?file=kontakty JUDr. 

MgA. Michal Šalamoun, Ph.D. 

http://www.pravnipraxe.com/smenky/index.php?file=kontakty
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ad c)  

Nyní popíši specifické pojmy při převodu směnky. Převádět se dají všechny směnky, a to 

jak rectasměnky, tyto se převádějí jen formou cese, tak ordresměnky, které se převádějí 

tzv. rubopisem směnky neboli také indosamentem. Rubopisem dojde k převodu tak, že se na rub 

směnky napíše, na čí řad se směnka převádí. 

Na závěr ještě uvedu výrazy pro nekvalitní směnky. Nuzná směnka se ještě před 

splacením stává nejistou, protože na jmění jejího dlužníka byl vyhlášen konkurz O směnku 

planou jde, pokud je dlužnický závazek fingován. Směnka sklepní obsahuje podpisy zcela 

nesolventních nebo neexistujících osob.
13

 

  

                                                 
13

 Srov.:výklad k pojmenování sklepní směnka, dostupné: http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2008/06/nalezitosti-

smenky.html 
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5. Směnka a příčinný závazkový vztah a splatnost směnky  

Směnka patří mezi účinné, ale také značně nebezpečné právní nástroje. Dá se využít 

jednak jako prostředek k placení, což vyjadřuje její uhrazovací funkci, avšak v současnosti se 

mnohem více využívá její druhá funkce, a to zajišťovací. V tomto případě bude plnit funkci 

nástroje k zajištění konkrétního peněžitého, nebo i nepeněžitého závazku, kde ji lze uplatnit 

teprve tehdy, když nebude primární povinnost z původního závazku splněna. V praxi se označuje 

jako zajišťovací směnka, i když právní úprava toto pojmenování nikde explicitně nepoužívá, tak 

jak jsem již uvedl v úvodu. 

Vztahy ze směnky nikdy nevznikají samostatně a bez důvodu. Vytvoření směnečného 

závazkového vztahu bývá nejčastěji reakcí na jiný právní vztah, který mezi účastníky vznikl, a 

který se rozhodli zajistit vystavením, popř. akceptací směnky. Takovéto právní jednání je 

označováno jako příčinný závazkový vztah. Z jeho příčiny došlo k vystavení směnky a následně 

k její akceptaci v případě směnky cizí. To znamená, že přestože směnka je abstraktní cenný 

papír, tak v případě příčinného závazkového vztahu vzniká na základě určité kauzy, např. 

zajišťuje závazkový právní vztah. Tedy je na rozhodnutí věřitele, jaký institut užije k uspokojení 

své pohledávky. Přestože závazkový právní vztah a zajišťovací směnka jsou svým způsobem 

propojeny, netvoří jedno těleso, např. zákonné promlčecí lhůty běží na sobě nezávisle, a to ke 

každému výše uvedenému institutu zvlášť.
14

 

5.1.  Zajištění kauzálního závazku zajišťovacími nástroji 

Mezi zajišťovací nástroje, jež jsou regulované z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, patří zajištění věcným právem. Jde o zástavní a zadržovací právo. 

Dále pak zajištění relativním majetkovým právem. Jedná se o ručení, finanční záruku a 

závdavek. Kromě zajišťovacích nástrojů v pravém slova smyslu upravuje obecná právní úprava 

závazkových vztahů rovněž taková zajištění, která v podstatě zajišťovacími závazky nejsou, 

ačkoli plní zajišťovací funkci. Takovými případy jsou např. stand-by akreditivy,
15

 které nelze 

dost dobře za pravé zajišťovací závazky považovat. Je lépe je označit pouze jako zajišťovací 

prostředky. Směnka v zajišťovací funkci je právě také jen zajišťovacím prostředkem, nikoliv 

zajišťovacím nástrojem v onom užším slova smyslu.
16

 Z toho důvodu není existence závazků ze 

směnky závislá na existenci zajištěné pohledávky. Což je důležité z hlediska pochopení vztahu 

                                                 
14

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.8. 2002, sp. zn.  25 Cdo 1839/2002.   
15

 Forma finanční záruky v podobě akreditivu. 
16

 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, s. 8. 
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směnky a závazku, který zajišťuje. Zajišťovací směnka nejen, že nezaniká zánikem zajištěného 

závazku, ale může nezávisle na něm též vzniknout. Tak rozhodl i Vrchní soud v Praze, když 

konstatoval ve svém rozhodnutí, že „zajišťovací směnka není zajišťovacím závazkem, je jen 

prostředkem zajištění“.
17

  Proto existence závazků ze směnky není závislá na existenci zajištěné 

pohledávky.
18

 Zajištění ve smyslu zajišťovacího nástroje má akcesorickou povahu, která je dána 

zejména tím, že zajišťovací nástroj nemůže existovat bez zajištěného závazku. Platnost 

akcesorického závazku je závislá na existenci a platnosti závazku zajištěného, což neplatí pro 

zajišťovací směnky, které nelze chápat jako zajišťovací závazky. 

5.2.  Rozdíl v zajištění závazku směnkou a běžnými prostředky  

Mezi běžné zajišťovací prostředky řadíme zpravidla prostředky uvedené v občanském 

zákoníku, jako jsou zejména ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva atd. Jejich 

základními vlastnostmi jsou akcesoričnost a subsidiarita. Jedná se o vztahy úzké závislosti 

zajišťovacích závazků na závazku zajištěném, tedy hlavním.
19

 Akcesoričnost, byla popsána výše 

znamená, že zajišťovací závazky nemohou existovat samostatně, ale pouze s hlavním závazkem, 

se kterým také zanikají. Subsidiaritou je míněno, že na prvém místě je dlužník povinen plnit 

hlavní kauzální závazek, a teprve, pokud tuto svou primární povinnost nesplní, naskýtá se 

věřiteli možnost, aby se domáhal splnění skrze zajišťovací prostředek. Mezi další vlastnosti by se 

dala řadit jistá latentnost, což lze vyjádřit jako určitou skrytost zajišťovacího prostředku, kdy 

pokud dlužník bude řádně plnit svůj závazek, zůstane směnečný závazek latentní. U zajišťovací 

směnky tyto vlastnosti nalézt nemůžeme, nebo alespoň ne v pravém slova smyslu.  

5.3.  Vlastnosti zajišťovací směnky  

 Jak již bylo řečeno výše, směnka patří mezi cenné papíry a jeden z nejtypičtějších rysů 

směnečné pohledávky je její abstraktnost. „Směnka, lhostejno jakou má funkci, stojí ve vztahu k 

jiným závazkům vždy v postavení zcela samostatného závazku.“
20

  Veškeré směnečné vztahy se 

řídí předpisy směnečného práva, z čehož plyne, proč směnka není akcesorická a subsidiární, 

neboť vedle sebe nemůže na jedné straně existovat abstraktnost, čili nezávislost, a na straně 

druhé akcesorita a subsidiarita. Pokud bychom u směnky hledali akcesoritu jako hlavní rys, dala 

by se zajišťovací směnka převést pouze se zajištěnou pohledávkou a také by se dala uplatnit 

pouze tehdy, pokud by existovala zajištěná pohledávka. A pokud bychom hledali subsidiaritu u 

                                                 
17

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12.5.1998, sp. zn. 5 Cmo 14/97.  
18

 Srov. právní rádce 3/2009 převod zajišťovací směnky, dostupné na: https://pravniradce.ihned.cz/c1-36435420-

prevod-zajištovaci-směnky. 
19

 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, s. 8. 
20

 KOVAŘÍK, Z. op. cit., 2009, s. 8. 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-36435420-prevod-
https://pravniradce.ihned.cz/c1-36435420-prevod-
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zajišťovací směnky a u pohledávky do ní vtělené, pak by byla tato pohledávka uplatnitelná pouze 

za předpokladu neuspokojení věřitele  ze zajištěné pohledávky, ačkoliv měl být uspokojen. Tyto 

vlastnosti však směnka jako cenný papír nemá. 

Celková abstraktnost směnečné pohledávky je dána tím, že pohledávka vtělená do jakékoliv 

směnky je pohledávkou abstraktní. Abstraktnost pohledávky se projevuje tak, že věřitel nemusí 

ani tvrdit ani prokazovat důvod vzniku jeho pohledávky. Věřitel má tedy při soudním vymáhání 

směnečné pohledávky právo volby, zda si informace o důvodu vzniku pohledávky ponechá pro 

sebe, nebo zda je zahrne do svých skutkových tvrzení.
21

 U zajišťovací směnky se však můžeme 

setkat s pojmy jako je tzv. nepravá akcesorita a nepravá subsidiarita.
22

 S těmito pojmy také 

pracuje i odborná literatura. 

Pod pojmem nepravá akcesorita se skrývá určitá míra akcesority v tom smyslu, že existující 

směnečnou pohledávku nelze řádně uplatnit (například tehdy, když bude kauzální závazek 

splněn). Nepravou subsidiaritou se rozumí situace, kdy dojde k uplatnění zajišťovací směnky 

před splatností zajištěné pohledávky. I v takovém případě se nebude jednat o řádné uplatnění 

směnečné pohledávky. S abstraktností směnečné pohledávky koresponduje i taková možnost 

vzniku zajišťovací směnky, která předchází vzniku zajištěného závazku. Směnka tedy může 

existovat mnohem dříve, než zajištěný závazek, neboť směnka vzniká tehdy, když splňuje 

náležitosti podle směnečného zákona (srov. § 1 a 2, nebo § 75 a 76 ZSŠ) a k zajištění celého 

závazku přistoupí až později, i když by na tento způsob účastníci při uvedení směnky do oběhu 

vůbec nepomysleli. S tímto názorem se můžeme setkat i v rozhodovací praxi našich soudů.
23

  

 

5.4.  Předmět zajištěný směnkou  

 Jak již jsem výše uvedl, směnkou je možno zajistit jakýkoli závazek. Pod předmět 

zajištěný směnkou lze řadit veškeré zajištěné pohledávky a dá se jí zajistit jak pohledávka 

existující, tak pohledávka, která vznikne teprve v budoucnu, po emisi zajišťovací směnky.
24

  

Zajišťovací směnkou lze zajistit jak peněžitou pohledávku, tak i jiná práva. Předmět 

zajištění nemusí být vázán na jednu zajišťovací směnku, ale může být zajištěn i více směnkami.  

Každá z těchto směnek pak může znít na směnečný peníz dosahující výše zajištěného dluhu.
25

  

                                                 
21

 CHALUPA, Radim.  Abstraktnost směnečné pohledávky. Právní rádce, 2002, č. 12, s.25. 
22

 CHALUPA, Radim.  Zajišťovací směnka. 1. Vydání. Praha: Linde, 2009, s.19. 
23

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.9.2009, sp. zn. 33 Cdo 1109/2008. 
24

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.1.2009, sp.zn. 5 Cmo 487/2008. 
25

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20.4. 2004, sp.zn. Cmo 87/2004. 
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Stejně tak jedna směnka může zajišťovat i více pohledávek. Zajišťovací směnkou se zajišťuje jak 

pohledávka, tak jí je možno zajistit i příslušenství. „Pro lepší přehlednost a menší 

napadnutelnost bude vhodnější, pokud se úročení projeví přímo na směnce.“
26

  Toto je možné 

řešit pomocí úrokové doložky. Dále je nutné uvést, že do příslušenství se nezapočítávají postižní 

nároky, které s kauzální pohledávkou nijak nesouvisí. Toto je ovšem obecný rámec, smluvně se 

tento rozsah zajištění může zúžit nebo rozšířit. Zúžit se může až na pouhou výši jistiny bez 

příslušenství, naopak rozšířit se může i na sankce, které nemají povahu příslušenství pohledávky, 

zejména tedy na smluvní pokutu. 

5.5.  Předmět a obsah zajišťovací směnky  

Jako zajišťovací směnka mohou být využity obě formy směnek, které jsou pro ni 

přípustné, a které připouští zákon, tedy jak směnka ve formě cenného papíru na řad 

(ordresměnka), anebo směnka ve formě cenného papíru na jméno (rektasměnka). Není podstatné, 

který typ zvolíme, pokud není směnka dále převáděna a stále zůstává v rukou remitenta. Rozdíl 

mezi oběma formami je pouze v tom, jakým způsobem se dají tyto směnky převádět a zda 

převodce bude směnečným dlužníkem či nikoliv. U ordresměnek je nezbytnou formou k převodu 

tzv. indosace. Rekta směnka se převádí písemnou smlouvou o postoupení pohledávky, tzv. cesí. 

„Směnka je právem označována jako zákonný ordrepapír.“
27

 Tudíž každá směnka, aniž bychom 

ji doplňovali jakoukoliv doložkou, je převoditelná rubopisem. 

Samotný rubopis ovšem nepostačuje k převodu práv. Nutnou náležitostí bude ještě 

předání listiny na základě smlouvy o převodu cenného papíru. Převod rubopisem můžeme 

vyloučit pomocí tzv. rektadoložky (ve znění „nikoliv na řad“) a v takovém případě je směnka 

převoditelná cesí, tedy pokud je tato doložka začleněna do základní směnky.
28

 Na její převod se 

použijí ustanovení o postoupení pohledávky dle občanského zákoníku (srov. § 1879-1887 OZ). 

Uzavřením cese se postupník (cesionář) stává věřitelem ze směnky, bez ohledu na to zda směnku 

drží, nebo nedrží v ruce. Obě formy směnek mají své výhody i nevýhody, záleží na tom, o jaký 

subjekt směnečného vztahu se jedná. Pro věřitele je výhodnější ordersměnka, a to nejen 

z důvodu její snadnější převoditelnosti indosamentem, ale především proto, že indosamentem 

indosatář nabývá směnku originálně. Směnečný dlužník tudíž nemůže vznášet kauzální námitky, 

vyjma případů, kdy nový majitel jednal vědomě na škodu dlužníka (srov. § 17 ZSŠ), což 

samozřejmě pro směnečného dlužníka přináší komplikaci. Na druhé straně je pro směnečného 
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 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, s. 27. 
27

 KOTÁSEK, Josef.  Úvod do směnečného práva. Brno: Masarykova univerzita. 2002, s.41 
28

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.1.1999, sp. zn. 9 Cmo, 431/98. 
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dlužníka výhodnější rektasměnka, už i proto, že rektasměnka není převoditelná indosamentem, 

ale postoupením pohledávky cesí. Tímto způsobem vstupuje postupník na místo postupitele, 

tudíž nabývá směnku derivativně. To znamená, že dlužníku náleží práva jako k prvnímu věřiteli, 

zůstává mu zachováno právo vznášet kauzální námitky v plném rozsahu. 

Tímto směrem se také vydal český zákonodárce při novelizaci zákona o spotřebitelském 

úvěru, kde i přes vyloučení použití směnky v případě splacení nebo zajištění spotřebitelského 

úvěru, tuto za určitých podmínek připouští, ale jen za předpokladu, že se jedná o rektasměnku,
29

 

(o využití směnek v rámci sjednávání spotřebitelských smluv, bude pojednávat v kapitole 9.2.). 

Směnka nemůže být vydána jako cenný papír na doručitele, což naše právní úprava nepřipouští, 

ovšem můžeme ji nalézt např. v angloamerické právní úpravě.
30

 Pokud se jedná o druhy směnek, 

tedy o směnku vlastní a směnku cizí, je výběr zcela v dispozici účastníků směnečného vztahu. 

Nejčastější bude využití směnky vlastní, která má fakticky asi nejblíže k zajištěnému závazku. 

Výstavce u směnky cizí tedy není přímým dlužníkem (jak je tomu u směnky vlastní), ale pouze 

dlužníkem nepřímým. Dále mohou existovat různé modifikace obou těchto druhů směnek. Jsou 

jimi směnka cizí na vlastní řad výstavce a zastřená směnka vlastní. Zakázanými typy směnek je 

směnka cizí na vlastní řad směnečníka, kde by vlastně směnečník platil sám sobě. 

Dalším zakázaným typem, je zastřená směnka vlastní na vlastní řad, kde jsou všichni 

účastníci jeden subjekt. V neposlední řadě je zakázána také směnka vlastní na vlastní řad, kde jde 

o stejný případ, jako u výše popsané zastřené směnky vlastní na vlastní řad. 

5.6.  Splatnost směnky 

Jednou z povinných náležitostí směnky je údaj o její splatnosti. Zákon nám dává na výběr 

ze čtyř způsobů (srov. § 33 ZSŠ). Směnka může být vystavena na viděnou, tzv. vistasměnka. 

Směnka splatná na viděnou je splatná v okamžiku předložení směnečníkovi nebo výstavci 

v případě směnky vlastní. Splatnost na viděnou se zakládá použitím slov „na viděnou“, „při 

předložení“. Pakliže tato doložka chybí a ani není uveden datum splatnosti, nastává zákonná 

fikce. Kde není na směnce uveden údaj o splatnosti, platí, že se jedná o vistasměnku (srov. § 2/2, 

76/2 ZSŠ). Vistasměnka musí být vlastníkem předložena k zaplacení ve lhůtě maximálně do 

jednoho roku od data vytavení. Za využití tzv. „prezentační doložky“
31

 je možno výstavcem tuto 

lhůtu prodloužit nebo i zkrátit, indosanti mohou tuto lhůtu jen zkrátit (srov. §34/1 ZSŠ). Směnka 
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může být vystavena na určitý čas po viděné, pak jde o tzv. časovou nebo lhůtní vistasměnku. 

Tato směnka je splatná po uplynutí určité lhůty po viděné, tato lhůta musí být na směnce 

uvedena, např. „za týden po viděné“. Směnka může být také vystavena na určitý čas po datu 

vystavení, tzv. datosměnka. Jedná se o směnku, na které je doba splatnosti dána určitým časem 

po dni vystavení, např. „za 9 měsíců od vystavení zaplaťte.“ A poslední možností, jak může být 

směnka vystavena, je na určitý den, tzv. fixní, precizní, nebo denní směnky.
32

Jedná se o směnky 

splatné v konkrétní den, tento způsob je nejběžnější.  

  

                                                 
32

 ČECH, P., in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a  DĚDIČ, J.  2016.  op. cit., s. 356. 
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6. Vyšší zhodnocení směnky  

V případě, kdy věřitel zcizuje směnku, nebo ji soudně vymáhá, je možné před tímto 

právním jednáním využít instituty zhodnocení směnky. Jedná se o institut avalisty neboli 

směnečného rukojmího. A o institut úředního ověření podpisu výstavce směnky. Tyto instituty 

výrazně zvyšují vymahatelnost nebo obchodovatelnost směnky 

6.1.  Směnečné rukojemství (aval) 

Směnečné rukojemství je upraveno v zákoně směnečném a šekovém (srov. § 30 – 32 

ZSŠ). Jedná se o zvláštní druh ručení (směnečným zajišťovacím závazkem) , poněkud odlišným 

od institutů upravených v z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zásadní rozdíl rukojemského a ručitelského závazku spočívá v omezení akcesorické povahy 

avalu, kdy není směnečný rukojmí (avalista) ve všech aspektech existenčně závislý na kauzálním 

závazku, který směnka zajišťuje. K platnosti postačuje, aby podpis dlužníka byl platný formálně, 

ale již není třeba aby tento směnečný dlužník byl zavázán ze směnky také materiálně.
33

 

Akcesorická povaha je zde směnečně právní, kdy směnečný závazek avalisty je závislý na 

platnosti směnky. 

Dalším rozdílem je vyloučení subsidiárního charakteru obecné úpravy ručení, podle které 

je možno domáhat se plnění po ručiteli až poté, co byl hlavní (přímý) dlužník ústní formou, popř. 

písemnou formou k plnění vyzván. Avalista je zavázán jako ten, za něhož se zaručil. Aniž by 

bylo nutné před tím vyzývat toho, za něhož se avalista zaručil (avaláta), a aniž by mu musela být 

směnka předložena k placení, může se majitel směnky domáhat splnění směnky přímo na 

avalistovi.  Na rozdíl od ručení dle občanského zákoníku jsou v rámci směnečně právního vztahu 

avalista a avalát vůči sobě solidárními směnečnými dlužníky.
34

 

6.1.1. Postavení avalisty 

Dle ustanovení § 32/1 zákona směnečného a šekového je směnečný rukojmí zavázán jako 

ten, za koho se zaručil. Směnečný rukojmí akceptanta v případě směnky cizí, nebo výstavce 

v případě směnky vlastní, je zavázán, jako dlužník hlavní. Proto vůči němu není třeba vyvíjet 

zachovávací úkony, jako je předložení směnky nebo protestace.
35

 Naopak avalista za dlužníka 

nepřímého, např. trasanta nebo indosanta, je potom zavázán stejně jako on a majitel musí učinit 

příslušné zachovávací úkony. Avalista je zavázán společně s ostatními dlužníky ze směnky. Dle 
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ustanovení § 47/1 zákona směnečného a šekového všichni, kdo směnku vystavili, přijali, 

indosovali, nebo se za ni zaručili, jsou zavázáni majiteli rukou společnou a nerozdílnou, tedy 

solidárně. Závazek avalisty tak není subsidiární vzhledem k závazku avaláta. Věřitel směnky 

není nucen se nejprve obracet na avaláta proto, aby mohl uplatnit pohledávku vůči avalistovi. 

Může obejít avaláta, a to i za předpokladu, že by byl schopen, nebo i ochoten směnku zaplatit. 

6.1.2. Postavení avalisty při vzniku materiální vady 

Akcesorita avalistova závazku a vázanost na existenci a platnost závazku avaláta je dle 

ustanovení § 32/2 zákona směnečného a šekového čistě formální. Závazek směnečného rukojmí 

je platný i tehdy, je-li závazek, za který se zaručil, neplatný z jiného důvodu než pro vadu formy.  

Vady u podpisu avaláta, které již není možné označit za formální, nemohou mít vliv na vznik 

závazku směnečného rukojmího, a to i přesto, že závazek, za který se zaručil, vůbec nemusel 

vzniknout. S tímto názorem se ve svém rozhodnutí ztotožnil také Vrchní soud v Praze, který ve 

svém rozsudku uvedl, že aby byl závazek platný z pohledu avalisty, postačuje, aby podpis 

dlužníka byl platný pouze z hlediska formy. Není potřeba, aby byl tento dlužník zavázán také 

materiálně.
36

 

Příklady materiálních vad podpisů výstavce směnky v případě jak směnky vlastní, tak 

akceptanta v případě směnky cizí, které ovšem nezakládají formální neplatnost směnky (srov. § 7 

ZSŠ) jsou následující: 

a) podpisy osob, které se nemohou směnečně zavazovat, 

b) podpisy nepravé (zfalšované, pozměněné), 

c) podpisy osob smyšlených.  

  

ad a)  

V prvém případě se jedná o osoby, které nemohou samostatně právně jednat, zpravidla se 

jedná o osoby bez plné svéprávnosti. Samotné Ženevské úmluvy neobsahují, kdo se může 

směnečně zavazovat, toto zůstává vyhrazeno zákonodárství jednotlivých smluvních států. 

 

ad b) 

Jedná se o podpisy, které pouze vzbuzují zdání, že pocházejí od konkrétní osoby. 

Rozlišujeme prostý nepravý podpis, kdy je podpis jiné osoby proveden bez jakékoli snahy o 
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napodobení např. proto, že podpisateli není znám.
37

  Nebo podpisy padělané, u kterých naopak 

pachatel usiluje o co největší napodobení. Za zvláštní druh nepravých podpisů jsou považovány i 

podpisy učiněné tak, že zástupce podepíše jméno osoby zastoupené místo sebe.  

 

ad c) 

Posledním příkladem vadných podpisů jsou podpisy vymyšlených osob. V odborných 

kruzích se směnky s podpisy fiktivních osob někdy označují jako směnky sklepní.
38

 Za podpisy 

vymyšlených osob byly z pohledu ustanovení § 7 zákona směnečného a šekového, považovány 

také pseudonymní podpisy, tedy do účinnosti z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.  Dle ustanovení § 79 občanského zákoníku již nejsou pseudonymní podpisy 

na újmu platnosti právního jednání za podmínky, že je zřejmé, kdo jednal, a druhá strana o tom 

nemá pochybnosti. Vzhledem k tomu, že prohlášení na směnce jsou neadresná a míří i vůči 

dopředu neurčitým osobám však může být toto problematické a nelze takový druh podpisu 

doporučit jako řešení vhodné.  

6.1.3. Postavení avalisty po vyplacení směnky 

Jak už jsem popsal výše, postavení avalisty není v postavení akcesorickém k avalátovi. 

Vlastník směnky, tedy subjekt, v jehož prospěch má být vyplacen směnečný peníz, může tento 

přímo požadovat právě po avalistovi. V případě, že avalista zaplatí za směnku majiteli směnky, 

vstupuje on sám do právního postavení majitele směnky. Kdo směnku vyplatí, může ji vymáhat 

na svých předchůdcích. Nárokovat může celou částku, kterou zaplatil, šestiprocentní úrok z této 

částky ode dne, kdy zaplatil své útraty, a odměnu, která se vypočítá dle ustanovení zákona 

směnečného a šekového (srov. § 49 ZSŠ). 

Avalista má po zaplacení právo na vydání směnečné listiny, čímž získá legitimaci pro 

uplatnění svého vlastního postihu. V praxi se uplatňuje, že pokud avalista plnil jen zčásti, měl by 

získat opis směnky a příslušnou kvitanci, aby mohl provádět svůj vlastní částečný postih. Dle 

mého názoru tyto regresní nároky provádět nelze bez originální směnky. Zaplatí-li směnečný 

rukojmí směnku, nabývá právo ze směnky proti tomu, za koho se zaručil, a proti všem, kteří jsou 

této osobě směnečně zavázáni (srov. §32/3 ZSŠ). 

Avalista ovšem nenabývá práva toho, za koho se zaručil, stává se totiž originálním 

majitelem směnky. Nemá možnost postihu dalších avalistů, kteří se zavázali za téhož avaláta. 
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Toto tvrzení podpořil ve svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze, kde konstatoval, že avalista, 

který zaplatil směnku, má právo na postih proti dlužníkovi, za kterého se na směnce zaručil, a 

proti osobám tomuto dlužníku ze směnky zavázaným, jakož i proti jeho směnečným 

předchůdcům. Z toho plyne, že je-li na směnce za takového dlužníka podepsáno více avalistů, 

nemají tito avalisté proti sobě navzájem žádný postih. „Proto rukojmí, který se zaručil za určitého 

dlužníka, nemůže mít nikdy právo na regres proti jinému rukojmímu, který se také zaručil za 

stejného dlužníka.“
39

 

Naproti tomuto rozhodnutí zde stojí pozdější rozhodnutí Nejvyššího soudu, který sice 

shodně konstatuje, že dle směnečně právní úpravy avalista, který zaplatil směnku a nabyl tímto 

práv ze směnky, tuto nemůže uplatňovat proti dalším avalistům, kteří se směnečně zaručili za 

téhož avaláta. Nelze sice uplatnit regresní postih dle zákona směnečného a šekového, ovšem lze 

se regresního nároku domoci mimo směnečnou normou (srov. § 1876 OZ.).  Směnečný rukojmí, 

který zaplatil směnku a tímto se sám stal směnečným věřitelem, se ocitl v mnohem horším 

postavení než jeho solidární směneční rukojmí, kteří se zaručili za téhož dlužníka. De facto by 

byl potrestán za to, že dobrovolně plnil a dostál svému závazku oproti spoludlužníkům, kteří se 

dostatečně dlouho této své povinnosti vyhýbali. Vztah mezi takovými směnečnými rukojmími 

nemá povahu směnečně právní, ale řídí se právními normami občanského zákoníku.
40

  V případě 

směnečně právní úpravy směnečný rukojmí, který zaplatil směnku, jak už bylo napsáno výše, 

nenabývá práv ze směnky vůči dalším rukojmím, kteří se zaručili za téhož dlužníka, a to ani 

v případě tzv. zpětného rubopisu (srov. § 11/3 ZSŠ). 

Zpětný rubopis je případ, ve kterém avalista zároveň nabyl směnku indosamentem, má 

tedy zároveň postavení indosatáře tedy ocitá se v jistém dvojím postavení. Na jedné straně 

vystupuje jako majitel směnky a na druhé straně vystupuje jako směnečný dlužník. Majitel 

směnky může uplatňovat regresní nárok jen proti výstavci směnky, za něhož je na směnce jako 

směnečný rukojmí podepsán (srov. § 32/3 ZSŠ). Nemůže ovšem uplatnit regresní nárok vůči 

avalistům, kteří se směnečně zaručili za stejného avaláta, a to ani jako indosatář ze zpětného 

rubopisu.
41

 Dále avalista nemůže vůči majiteli směnky uvádět kauzální námitky, pokud si je tedy 

nevyhradil přímo ve zvláštní dohodě s příslušným věřitelem. „Podepsal-li směnečný rukojmí 

smlouvu, jejíž součástí byla směnečná dohoda mezi remitentem a výstavkyní směnky vlastní jako 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2016, sp. zn. 29 Cdo 2653/2015. 
41

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2017, sp.  zn. 29 Cdo 3710/2015. 
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jednatel výstavkyně, vztahuje se směnečná dohoda i na vztah mezi remitentem a 

směnečným rukojmím, nedošlo-li mezi nimi k jiné dohodě.“
42

  

 Z výše uvedeného plyne, že avalské prohlášení na směnce je pro majitele směnky 

výhodné a zajišťuj e nejen lepší, ale i výhodnější vymahatelnost směnečné sumy, kdežto avalista 

je v dosti nevýhodné pozici, neboť není v pozici subsidiárního dlužníka, ale solidárního dlužníka, 

kdy majitel směnky může dlužnou částku požadovat přímo po něm. Tedy z hlediska 

vymahatelnosti se nachází v mnohem komplikovanějším postavení vůči svému avalátovi. 

6.2.  Úřední ověření podpisu výstavce směnky 

Ověření podpisu na směnce (legalizace) by mělo i s ohledem na to, kdo nese důkazní 

břemeno ve sporech o pravosti podpisu na směnce, patřit ke standardu. Přestože toto není 

v žádném případě povinností dle zákona směnečného a šekového. Ovšem úřední ověření podpisu 

výstavce směnky, zvyšuje jak soudní vymahatelnost, tak obchodovatelnost směnky ve prospěch 

remitenta. Úřední ověřování podpisů je svěřeno taxativně vymezeným subjektům, které jak 

přímo, tak přeneseně vykonávají státní správu. Jedná se jak o soukromoprávní subjekty, tak 

veřejnoprávní subjekty. 

Soukromoprávním subjektem jsou notáři, do jejichž náplně patří mimo jiné i ověřování 

pravosti podpisů.
43

 V praxi se občas můžeme setkat s obavou notářů, že by ho snad jeho podpis 

na líci směnky pořízený v rámci legalizace mohl zavázat jako avalistu. Tato obava plyne z 

ustanovení § 31/3 zákona směnečného a šekového, který stanoví, že o pouhém podpisu 

rukojmího na líci směnky platí, že zakládá směnečné rukojemství, nejde-li o podpis směnečníka 

nebo výstavce směnky. Podpis notáře pod ověřovací doložkou samozřejmě není pouhým 

podpisem ve smyslu podpisu avalisty. V souladu s ustanovením § 11 z. č. 21/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu a změně některých 

zákonů (zákon o ověřování) ve znění pozdějších předpisů, se legalizace na listině nebo na listu 

pevně s ní spojeném vyznačuje ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Ověřovací 

doložka v obou případech pouze dokládá totožnost osoby, která směnku podepsala. Nejedná se o 

právní jednání, které by mělo osobně směnečně zavazovat podpisatele nebo jím reprezentovaný 

subjekt.
44

  

                                                 
42

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.2009, sp. zn. Cdo 3727/2007.  
43

 Srov. §74 z.č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
44

 KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový – komentář, Wolters Kluver ČR, 2012, s. 50-51. 



 

28 

 

 

Další subjekty, které stát pověřil výkonem státní správy buď přímo, nebo nepřímo a svěřil 

jim pravomoc při úředním ověřování podpisu (legalizaci) jsou tyto:
45

 

a)  a) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), 

b)  b) krajské úřady, 

c)  c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

d)  d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných 

statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví 

prováděcí právní předpis (dále jen „obecní úřad“), 

e)  e) újezdní úřady, 

f)  f) držitel poštovní licence, 

g)  g) Hospodářská komora České republiky. 

 

Dle zákona o ověřování mimo jiné výše uvedené zmocněné subjekty provádějí nejen 

legalizaci
46

 (úřední ověření podpisu) ale i vidimaci, kterou se ověřuje, že opis nebo kopie listiny 

se shoduje s originálem.
47

  

Vidimace je pro směnky striktně vyloučena (srov. § 73/2, a), notářského řádu). Přes toto 

vše se stává, a plyne to i z mé vlastní zkušenosti, že úředník zmocněný k ověřování dle 

ověřovacího zákona, tyto dva pojmy směšuje a stává se, že odmítne směnku legalizovat. Proto 

bylo v tomto směru zpracováno stanovisko Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, 

nazvané „Ověřování podpisu na směnkách“ (Č.J. VS-519/60/2-2006).
48

 

Nyní uvádím jeden příklad, kdy dle judikatury musí být na směnce úředně ověřen podpis. 

Chce-li majitel směnky, který doložil své právo k ní nepřetržitou řadou indosamentů, tuto 

uplatnit, musí prokázat, že na něho přešla i práva ze směnečného platebního rozkazu vydaného 

na základě indosované směnky, a proto musí být podpis indosanta na směnce úředně ověřen.
49

  

 

  

                                                 
45

 Srov. § 1/1, z. č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů. 
46

 Srov. § 10, z.č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů. 
47

 Srov. § 6, z.č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů. 
48

 KOTÁSEK, J.  2012 op. cit., s. 51. 
49

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.8. 2012, sp. zn.20 Cdo 73/2012.   



 

29 

 

 

7. Směnka v kontextu se smlouvou o zajištění závazku  

Směnka jako abstraktní a nesporný závazek z cenného papíru nepotřebuje ke své 

platnosti a existenci závazků z ní vyplývajících nic dalšího, pouze musí splňovat všechny 

náležitosti, které vyžaduje zákon směnečný a šekový. Téměř žádná směnka, a to především 

zajišťovací, nevzniká bezúčelně. Směnky, které nemají řádný důvod vzniku, a již od počátku 

jsou bez jakéhokoli hospodářského či společenského vztahu mezi účastníky, označujeme jako 

plané směnky,
50

 ovšem tyto jsou v praxi velice výjimečné. 

Vzniku směnky bude pravidelně předcházet dohoda účastníků o tom, jakým způsobem 

danou směnku využijí, v takovém případě se bude směnkou zajišťovat mimosměnečný vztah. 

Zde bude vždy existence někoho, kdo požaduje vystavení směnky (nejčastěji věřitel) za účelem 

zajištění, zpravidla určitého závazku. Dohodu stran můžeme označit za smlouvu o zajištění 

směnkou nebo také směnečnou smlouvou. Smlouvu o zajištění směnkou neupravuje zákon 

směnečný a šekový a taktéž její úpravu nenajdeme ani v občanském zákoníku ani v jiném 

právním předpise. Povaha smlouvy o zajištění směnkou je občanskoprávní a závisí na 

okolnostech a k jakému účelu byla zajišťovací směnka vydána. Plní-li směnečný dlužník z titulu 

zajišťovací směnky, vzniká mu zásadně vůči dlužníku směnkou zajištěné pohledávky regresní 

nárok svého druhu.
51

 Nejedná se o řádnou typovou smlouvu, ale o takzvanou smlouvu  

inominátní, (srov. §1762/2 OZ., nepojmenovaný typ smlouvy). 

Směnečná smlouva jako bezprostřední právní důvod vydání směnečné listiny má povahu 

relativního závazku a řídí se občanským zákoníkem. K tomu se také ve svém rozhodnutí vyjádřil 

Vrchní soud v Praze, kde uvedl, že závazkové právní vztahy ze směnečné listiny se neřídí 

zákonem směnečným a šekovým a směnečná smlouva jako bezprostřední právní důvod vydání 

směnečné listiny má podle okolností povahu relativního obchodu a řídí se právě občanským 

zákoníkem.
52

  Jelikož jde o inominátní smlouvu a jako taková není nikde upravena, může být 

smlouva o zajištění směnkou uzavřena jak písemně tak i ústně, ovšem není vyloučeno ani 

uzavření konkludentní smlouvy, což potvrzuje i soudní praxe v případě blankosměnek a dohod o 

vyplňovacím prohlášení.
53

  

                                                 
50

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 20.3.2007, sp. zn. 29 Odo 1102/2005. 
51

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 28.8.2008, sp. zn.29 Odo 1141/2006.  
52

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, ze dne 3.8.1999, sp. zn.5 Cmo 198/99.  
53

 Bejček, J., Eliáš K., Raban P., a kol.: Kurz obchodního práva. Obchodní závazky. 4. Vydání. Praha: C. H. Beck: 
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Pro vyloučení jakýchkoli následných nejistot o obsahu smlouvy lze jen doporučit, aby 

byla smlouva sepsána písemně. Nejčastěji jsou ale směnečné smlouvy uzavírány neformálně, 

tedy jen ústně 

7.1. Význam směnečné smlouvy 

Směnečná smlouva představuje ujednání účastníků, které stanoví funkci směnky, tzn. 

pokud se účastníci dohodnou, že daná směnka zajišťuje určitý závazek, můžeme tuto směnku 

označit jako zajišťovací. Směnečná smlouva je ve vztahu ke směnce v jistém akcesorickém a 

subsidiárním postavení. „Zajištěním kauzální pohledávky vzniká smluvní vazba mezi touto 

pohledávkou a směnkou.“
54

 

V případě, že taková dohoda o tom, že určitá pohledávka bude zajištěna směnkou, 

nevznikne, nelze o zajišťovacím vztahu mezi směnkou a pohledávkou vůbec uvažovat, tedy 

směnka z tohoto důvodu není vůči pohledávce v akcesorickém postavení. 

Z hlediska času může směnka plnit svou zajišťovací funkci od samého začátku až do 

konce své existence. Může však dojít k tomu, že s ohledem na některé skutečnosti svou funkci 

v průběhu doby změní, tzn. po uplynutí určité doby tuto zajišťovací funkci získá či naopak ztratí. 

V případě pochybností jakou funkci směnka plní, je určující směnečná smlouva, kterou je tato 

její funkce stanovena. Směnečná smlouva, která se váže k zajišťovací směnce, určí, která 

povinnost je onou zajišťovací směnkou zajištěna. V případě splnění této povinnosti nemá již dle 

obsahu směnečné smlouvy věřitel právo směnku uplatnit. V případě zániku pohledávky, jež je 

zajištěna zajišťovací směnkou, zaniká i zajišťovací vztah, který vznikl uzavřením směnečné 

smlouvy. Účastníci však mohou uzavřít novou směnečnou smlouvu a na základě vzájemné 

dohody použít směnku k zajištění jiné pohledávky, je ovšem nepřípustné, aby majitel směnky, 

který směnku drží, tuto směnku svémocně přiřadil k jiné své pohledávce, kterou má vůči 

dlužníkovi. 

Výše uvedené znamená, že není možné, aby věřitel takovou zajišťovací směnku přiřadil 

k jiné povinnosti, která mezi jím jako věřitelem a dlužníkem buď existuje, popř. teprve vznikne. 

Samozřejmě, směnečné právní vztahy jsou ovládány dispozičním principem, a proto oběma 

stranám nebrání nic v tom, aby takovou dohodu nově vytvořily. Není však možné jednostranné a 

svévolné přiřazení zajišťovací směnky jako zajišťovacího prostředku k jakémukoli závazku.
55
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 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, s. 16. 
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Vzhledem k tomu, že neexistuje obecná úprava směnečné smlouvy, mohou být směnečné 

smlouvy uzavřeny i značně neformálně. Nic to však nemění na tom, že je-li to sporné, musí být 

tato smlouva o funkci předmětné směnky zajišťující konkrétní kauzální závazek, byť jako 

neformální, prokázána.
56

  

7.1.1. Směnečné vyplňovací právo  

Na základě dohody získává majitel listiny právo doplnit nehotovou listinu na směnku za 

předem určených kritérií. Jde o zvláštní neodvolatelné právo, které je těsně spjato s listinou. 

Směnečné vyplňovací právo lze převádět spolu s předáním listiny.  

7.2. Blanko směnka jako zvláštní druh směnky  

Výše jsem popsal, jakým způsobem by zpravidla měl vzniknou závazek zajištěný 

směnkou, tedy podkladem by měla být směnečná smlouva, která je v prvé řadě výhodná pro 

směnečného dlužníka. Ten v případě, že je směnka vymáhána, může vznášet kauzální námitky. 

Směnečná smlouva je o to důležitější, pakliže závazek, který je předmětem zajištění, bude 

zajištěn směnkou zvláštního druhu tzv. blankosměnkou.    

Blankosměnka nebo též biankosměnka je při vydání neúplná směnečná listina, kterou její 

vydavatel dává do oběhu s tím, že v ní záměrně ponechává některé směnečné doložky 

nevyplněny, a dává právo jiné osobě za ujednaných podmínek tyto chybějící doložky vyplnit 

(vyplňovací právo) a přeměnit ji na skutečnou směnku. Vydavatelem listiny je obvykle výstavce 

budoucí směnky. Praxe užívá i tzv. blankoakcepty. Jedná se o blankosměnky vydané 

směnečníkem, který je při vydání opatří akceptem směnky. Vyplněním nevyplněných míst se 

stává blankosměnka skutečnou směnkou s účinností ke dni vystavení, tak jak vyplývá z dané 

listiny, a tedy i zpětně. Blankosměnky smí v souladu s uděleným vyplňovacím právem doplnit 

každý majitel listiny. Není-li úmluvou o vyplnění směnky omezena, lze tak učinit před splatností 

i po její splatnosti. Dlužníci nejsou povinni na nedoplněnou listinu plnit. Pro ujednání o vyplnění 

blankosměnky, které je nepojmenovanou smlouvou, není žádná forma určena. Vyplnění 

blankosměnky odchylně od ujednání nečiní směnku ani doplněné doložky neplatnými, ale dává 

dlužníkům námitku nesprávně vyplněné blankosměnky.  
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7.2.1. Znaky blankosměnky 

Zákon směnečný a šekový institut blankosměnky zmiňuje pouze v ustanovení § 10 (jedná 

se vlastně o nevyplněnou směnku, to znamená, že některé náležitosti chybí), a to pouze okrajově, 

dále se blíže tento zákon o blankosměnce nezmiňuje. Z tohoto důvodu byly blankosměnky 

přenechány směnečné teorii a judikatuře. I přesto, že blankosměnka nemá veškeré náležitosti 

směnky, určité náležitosti splňovat musí tak, aby se jednalo o cenný papír ve smyslu formálním  

i materiálním. 

Blankosměnka je předně listina, která je podepsána jedním alespoň potenciálním 

účastníkem směnečného vztahu. Může jít o podpis výstavce, akceptanta,
57

 nebo i o podpis 

avalisty. Nerozhoduje, jakou dlužnickou pozici bude podpisatel zaujímat. Podpisatelů může být 

samozřejmě i více. Nejčastěji to bude výstavce směnky, akceptant směnky a směnečný rukojmí-

avalista. Zbytek nevyplněných údajů se nazývá tzv. „bílá místa.“
58

 

Další nutnou podmínkou existence blankosměnky je určení listiny za směnku. Nejedná se 

tedy o jakoukoli nevyplněnou listinu, ale z textu musí být patrné, že se jedná o určitý předstupeň 

budoucí hotové směnky. Tradiční spor o to, zda postačí i podepsaný prázdný list papíru není 

dosud v naší judikatuře vyřešen. Proto má být z listiny přímo zřejmé, že se jedná o zárodek 

směnky a jejím dodatečným vyplněním se směnka stává plnohodnotnou ve smyslu formální 

platnosti dle zákona směnečného a šekového. Významnou roli pro praxi má názor, podle kterého 

se vždy v listině musí objevit alespoň slovo „směnka“. Ale objevuje se i opačný názor, že tomu 

není zapotřebí za předpokladu, pokud je podepsaný list papíru výstavcem s doložkou, „k této 

listině bylo ve smyslu §10 zákona směnečného a šekového zřízeno vyplňovací právo.“ Tato 

doložka bude jistě dostatečně identifikovat budoucí směnku a nikdo nebude pochybovat o opaku, 

přestože v textu není nikde slovo směnka uvedeno. Ze zákona tedy požadavek na směnečnou 

klauzuli dovodit nelze.
59

  

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi dospěl k závěru, že použití označení 

„blankosměnka“ namísto označení „směnka“ v textu listiny nemá za následek neplatnost 

směnky z důvodu absence náležitosti vyžadované zákonným ustanovením směnečného zákona 

(srov. § 1/1, 75/1, ZSŠ). Nejvyšší soud v prvé řadě předesílá, že směnka je považována za 

dokonalý cenný papír, což znamená, že práva a povinnosti ze směnečných vztahů jsou 

definovány právě a jen směnečnou listinou a zápisy (doložkami, poznámkami) na ní uvedenými. 
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 V takovém případě hovoříme o blanko akceptu. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.2.2016, sp. zn.29 Cdo 4535/2014.  
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Formální přísnost směnky se projevuje v tom, že směnečná listina musí být jako směnka 

označena. V textu listiny musí být tedy použito slovo „směnka“ pojaté do vlastního textu listiny. 

Směnka přitom není jen náhodným shlukem jednotlivých doložek, ale tvoří určitý ucelený text, 

jehož obsahem je směnečné prohlášení. Dále je judikatura Nejvyššího soudu ustálena tak, že 

podle něj blankosměnka, tj. směnka vydaná záměrně v neúplné podobě s tím, že chybějící údaje 

budou doplněny v souladu se směnečnou smlouvou, se stává skutečnou směnkou až vyplněním, 

ovšem za předpokladu, že listina po vyplnění bílých míst má kvalitu směnky, a to s účinky ex 

tunc. Tedy označení blankosměnka místo označení směnka v textu listiny (srov. §75/1, ZSŠ) 

není sice nejvhodnější, přesto však má obsahově zřejmou informační doložku, která informuje 

účastníky směnečného vztahu o tom, že listina se stane úplnou směnkou po jejím doplnění. Tedy 

nemá za následek neplatnost směnky z důvodu absence náležitosti vyžadované odkazovaným 

ustanovením směnečného zákona.
60

 

Další náležitostí je, že listina je neúplná vědomě, některá z náležitostí v ní zatím chybí dle 

úmyslu stran. Chybějící náležitost může být i nepodstatná, přesto to v praxi není obvyklé, neboť 

nejčastěji chybí směnečná suma. Blankosměnka ale může mít podobu směnky formálně platné, 

např. zdánlivé vistasměnky, která bude ve skutečnosti blankosměnkou, do níž se bude doplňovat 

datum splatnosti. Proto je vhodné tento fakt zdůraznit právě ve směnečné smlouvě. 

Poslední podmínkou je, že nehotovost listiny je dočasná. K listině se totiž sjednává 

směnečné vyplňovací právo. Současně s předáním listiny uzavírá vydavatel blankosměnky 

dohodu s nabyvatelem o vyplňovacím právu. Dohoda nemusí mít písemnou formu a dokladem 

jejího uzavření může být i jen jednostranně formulované prohlášení dlužníka o udělení 

vyplňovacího práva. Funkce dohody je nenahraditelná. Obsahuje-li dohoda o vyplnění 

blankosměnky ujednání, podle něhož blankosměnka zajišťuje splnění všech pohledávek 

konkrétního věřitele, je nabyvatel blankosměnky oprávněn vyplnit údaj směnečné sumy částkou 

odpovídající pohledávkám jen tohoto věřitele. Vyplňovací právo, jehož podstata tkví v oprávnění 

doplnit do blankosměnky chybějící náležitosti a dovršit tak přeměnu pouhého zárodku směnky 

na směnku úplnou, vzniká dohodou (smlouvou) uzavřenou mezi osobou podepsanou na 

blankosměnce a osobou, které byla blankosměnka vydána (tj. vlastník listiny). Tímto ujednáním 

je vymezen obsah vyplňovacího práva, tedy je určeno, kdy a jakým způsobem může jeho nositel 

chybějící údaje do blankosměnky doplnit.  
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Při převodu nebo přechodu blankosměnky na jinou osobu právo vyplnit blankosměnku 

přechází na nabyvatele listiny, aniž by bylo nutné ohledně něj uzavírat smlouvu o postoupení 

pohledávky nebo smlouvu obdobnou. Přičemž obsah vyplňovacího práva se bez dalšího (tj. 

pouze v důsledku převodu či přechodu blankosměnky na jinou osobu) změnit nemůže.
61

 I po 

převodu nebo přechodu blankosměnky na jinou osobu je tak pro vyplnění chybějících údajů 

nadále určující pouze obsah uzavřené dohody o vyplnění. V žádném případě si nemůže nový 

majitel směnky vyplnit jinou než ujednanou částku, i kdyby mu tuto částku dlužník, který mu je 

nyní směnečně zavázán, dlužil. Tento názor ve svém rozhodnutí také sdílí Nejvyšší soud. 

Pohledávka prvního majitele zajištěná blankosměnkou i při převodu na dalšího majitele zajišťuje 

jen pohledávku tohoto prvního majitele a v žádném případě, nezajišťuje pohledávky dalších 

nabyvatelů směnky.
62

 

7.2.2.  Důsledky vyplnění blankosměnky 

Doplněním chybějících údajů vzniká směnka, a to s účinky již od počátku, „ex tunc“, byť 

obsah částečně získala až následným doplněním. Pokud byla listina vyplněna jinak, než bylo 

ujednáno, svědčí dlužníkovi námitka doplnění blankosměnky v rozporu se smluvním ujednáním. 

Dokud směnka nebude převedena a zůstává mezi původními účastníky, bude námitka dlužníka 

účinná, jestliže dlužník prokáže doplnění v rozporu s úmluvou. 

Situace se ovšem změní, a to v neprospěch dlužníka, dojde-li k indosaci směnky. I zde 

bude dlužník primárně dokazovat vyplnění blankosměnky v rozporu se smlouvou, nicméně aby 

se touto námitkou ubránil i vůči novému majiteli, musí mu kromě toho prokázat, že při nabývání 

směnky jednal ve zlé víře nebo se při nabývání provinil hrubou nedbalostí (srov. §17 ZSŠ). „Ve 

zlé víře jedná typicky ten, kdo věděl o úmluvě, se kterou je text směnky v rozporu. V hrubé 

nedbalosti jedná ten, kdo se při zachování základního úsilí a péče, mohl dozvědět o vadném 

doplnění blankosměnky a neučinil tak.“
63

 Dle mého názoru je při indosaci blankosměnky 

z pohledu směnečného dlužníka text zákona nepřiměřeně přísný.  Pokud původní majitel vyplnil 

údaje v rozporu s dohodou, měla by být námitka dlužníka brána v úvahu v každém případě, tedy 

i vůči dalším nabyvatelům. Zda vyplňovatel jednal ve zlé víře či hrubé nedbalosti není třeba 

zjišťovat, jestliže je obsah směnky objektivně v rozporu s dohodou o vyplňovacím právu. 

 K vyplňovacímu právu blankosměnky se ve svém rozhodnutí vyjádřil Vrchní soud v 

Praze, který uvedl, že vyplní-li majitel směnku, která byla vydána jako neúplná, odlišně od 
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ujednání o jejím vyplnění, není  toto důvod neplatnosti směnky. Nesprávné vyplnění jen zakládá 

námitku dlužníka dle ustanovení § 10 zákona směnečného a šekového.
64

 

Dlužníci, kteří se podepsali na blankosměnku před jejím doplněním, se stávají vyplněním 

směnky směnečnými dlužníky s účinky ex tunc od vydání listiny. Dohoda o vyplnění blankosmě

nky podle ustanovení § 10 zákona směnečného a šekového, nemá stanovenu žádnou formu. 

Nedostatek takové dohody musí prokázat ten, kdo je na směnce podepsán. Podepíše-li 

blankosměnku osoba, která prokazatelně uzavřela smlouvu o vyplnění směnky s nabyvatelem 

směnky také jako zástupce jiného účastníka směnečného vztahu, je nutno dohodu o vyplnění 

směnky považovat za prokázanou rovněž mezi tímto podepsaným a prvým majitelem listiny.
65

 

Je-li v dohodě o vyplnění blankosměnky smluveno právo majitele bez dalšího vyplnit 

datum splatnosti, má majitel blankosměnky právo doplnit jakékoliv datum splatnosti. Jedná-li se 

o zajišťovací směnku, nesmí vyplněné datum předcházet datu splatnosti zajišťovaného dluhu.
66

 

7.3. Účastníci smlouvy 

Účastníci směnečné smlouvy jsou zpravidla na straně jedné směnečný dlužník, tedy ten, 

který směnku vystavuje, tj. emitent směnky, případně příjemce směnky cizí nebo směnečný 

rukojmí. Naopak na straně druhé stojí účastník, který je majitelem směnky, a který je oprávněn 

směnku v místě a datu splatnosti předložit a požadovat z ní plnění. Může také nastat situace, kdy 

na každé straně bude stát více účastníků, tento případ právní úprava nevylučuje. Rovněž není 

dána obligatorní forma a obsah jednotlivých smluv může být u jednotlivých účastníků odlišný.  

7.4. Obsah směnečné smlouvy  

Důležitou součástí směnečné smlouvy by měla být identifikace předmětu zajištění, proto 

je nutné přesně stanovit, co je konkrétně zajištěno směnkou, a tu opatřit zajišťovací doložkou. 

Smlouva by měla také obsahovat podmínky, za jakých je možno kauzální pohledávku postoupit, 

a s tím související případný zákaz převodu zajišťovací směnky, toto je důležité zejména 

z pohledu dlužníka, aby eliminoval riziko zneužití směnky. Dále by smlouva měla obsahovat, za 

jakých podmínek lze směnku uplatnit, a kdy je věřitel povinen ji vrátit. Také je nutno ve 

směnečné smlouvě stanovit, jakou částku může věřitel požadovat a tomu také přizpůsobit výši 

směnečné sumy, která je na zajišťovací směnce uvedena. Obsahem takové smlouvy je právo 
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věřitele, tj. vlastníka směnky na plnění ze zajišťovací směnky v  případě, že není uspokojena 

jeho primární pohledávka.  

  Na základě výše uvedeného lze shrnout, že je v zájmu především směnečného dlužníka, 

aby smlouva o zajištění směnkou obsahovala veškerá práva a povinnosti, jež se týkají, nejen 

konečné podoby doplňované směnky, ale i jejího využití, jakož i dalšího nakládání s ní.  

7.5. Platnost směnečné smlouvy a její vliv na směnku 

Směnečná smlouva, stejně tak jako každá jiná smlouva, může trpět vadami, které by 

mohly způsobit její neplatnost. Z abstraktnosti směnky, byť plní zajišťovací funkci, vyplývá, že 

pokud by směnečná smlouva nebyla platná, nezpůsobuje to neplatnost směnky a ta je platná 

stále, tedy pokud splňuje veškeré náležitosti, které jí ukládá zákon směnečný a šekový. Bude to 

mít dopad pouze na povahu směnky, neboť jak již bylo řečeno, směnka je abstraktní, tzv. 

dokonalý cenný papír. Pro dlužníka to ovšem otevírá jinou možnost, a to vznášení kauzálních 

námitek.
67

  

Pokud dojde k zániku kauzální pohledávky, nejčastěji splněním, dojde k zániku 

zajišťovacího vztahu směnkou, která tuto pohledávku zajišťovala, a v důsledku toho se nelze 

domáhat plnění ze směnky. Pokud by se tak ovšem dělo, dlužník má možnost vznést námitku 

týkající se zániku závazku, který byl zajištěn zajišťovací směnkou.  

Dojde-li k zániku kauzální pohledávky, může vzniknout věřiteli směnky povinnost, aby 

tuto směnku vydal tomu, kdo plnil, anebo aby směnku zničil. V tom případě je žádoucí, aby 

samotné zničení dostatečným způsobem prokázal. Tato povinnost vydání nebo vrácení směnky 

při neexistenci zajištěné kauzální pohledávky, ať již z důvodu jejího zániku, nebo v případě, že 

tato pohledávka nevznikla vůbec, je nedílnou součástí závazkového vztahu, který vzniká v 

případě uzavření smlouvy o zajištění pohledávky směnkou. Není důležité, jestli toto bylo 

výslovně v této smlouvě dohodnuto, neboť tato povinnost majitele směnky vyplývá z povahy 

uvedeného závazkového vztahu.
68

 Zajišťovací směnky, jak už vyplývá z jejich pojmenování, 

jsou prostředkem zajištění konkrétní povinnosti tak, jak si strany ve směnečné smlouvě 

dojednaly. Nedá se ovšem striktně vyloučit, aby zajišťovací směnka, která zajišťuje konkrétní 

kauzální závazek, tedy doposud povinnost, na které se strany dohodly, nemohla do budoucna 

zajišťovat povinnost jinou, než která je uvedena ve směnečné smlouvě. Toto samozřejmě možné 
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je, ale jedná se o změnu směnečné smlouvy, a je tedy nezbytné, aby se na změně této směnečné 

smlouvy shodně shodly obě smluvní strany. Bylo by v rozporu s principem „pacta sunt 

servanda“, aby věřitel jednostranně rozhodl, že směnka bude zajišťovat jinou povinnost, než na 

které se strany ve směnečné smlouvě dohodly.
69

 

Nejjednodušší situaci má dlužník zpravidla tehdy, kdy dosavadní věřitel postoupí 

pohledávku a opomene současně převést i příslušnou zajišťovací směnku. Vůči remitentovi 

směnky pak dlužník disponuje námitkou z vlastních vztahů, založenou na odštěpení zajišťované 

pohledávky od směnky. U dalších variant oddělení směnky od kauzálního vztahu hrozí 

dlužníkovi, že bude platit dvakrát. Platí to zvláště v případech, kdy je nejprve uplatněna 

pohledávka z kauzálního vztahu a následně je vymáhána zajišťovací směnka nabyvatelem 

směnky. Plnění ze směnky by mělo být subsidiární ve vztahu plnění ke kauzálnímu závazku. 

Tedy plnění ze směnky je možné uplatnit, pokud nebylo řádně a včas plněno z kauzálního 

závazku. Nemůže-li se tedy směnečný věřitel ještě domáhat plnění ze směnky a mezi účastníky 

nedošlo k dohodě o změně závazku ze zajišťovací směnky, je převedení směnky na třetí osobu 

porušením smluvního ujednání o zajišťovacím charakteru směnky. Na tom nic nemění ani to, že 

na samotné směnce ani ve smlouvě uzavřené mezi účastníky, nebyl vyjádřen zákaz převodu 

zajišťovací směnky.
70

 

7.6. Zajištění závazku již existujícího  

Závazek již vzniklý je možno jak zajistit, tak utvrdit, a to jak dle institutů občanského 

zákoníku, tak je možno již existující závazek zajistit dle zákona směnečného a šekového 

zajišťovací směnkou. 

7.7. Zajištění závazku vzniklého pro futuro  

Závazek, který teprve v budoucnu vznikne, lze samozřejmě již také zajistit. Pohybujeme 

se v rovině soukromého práva, kde platí princip legální licence, tedy „co není zakázáno, to je 

povoleno.“ Subjekty právního vztahu si mohou ujednat a dohodnout cokoli, co není v rozporu 

s veřejným pořádkem, neodporuje dobrým mravům, nepůsobí absolutní neplatnost, nebo se 

nejedná o zdánlivé právní jednání. 
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7.8. Kauzální směnečné námitky 

 Směnečný dlužník má dvě skupiny námitek. Jednak se dlužník může úspěšně bránit 

námitkou, že ze směnky nikdy nedlužil, neboť nebyl a není směnečným dlužníkem, protože 

směnku vůbec nepodepsal. K tomu musím stručně poznamenat, že v těchto případech má 

směnečný dlužník mnohem lepší procesní postavení, neboť důkazní břemeno leží na žalobci, což 

i ve svém rozhodnutí judikoval Nejvyšší soud. Pokud popře žalovaný ve sporu o zaplacení 

směnky její pravost, leží důkazní břemeno ohledně pravosti směnky, tedy pravosti podpisu 

žalovaného na směnce, na žalobci. To však nebude platit, pokud podpis žalovaného na směnce je 

ověřen ověřovací doložkou, a kterou žalovaný vlastnoručně podepsal.
71

  

Druhou skupinou jsou pak námitky směřující k tomu, že žalovaný ze směnky nedluží, byť 

ji podepsal. Přitom je nutno mít na paměti, že je-li žalováno ze zajišťovací směnky, žalobce 

nemá povinnost tvrdit v žalobě, že směnka byla zajišťovací, nebo dokonce líčit důvod, proč 

žalovaný směnku v  postavení směnečného dlužníka podepsal. Proto musí žalovaný, v prvé řadě 

v námitkách uvést obsah směnečné smlouvy uzavřené s žalobcem, tedy jaké plnění směnka 

 konkrétně zajišťovala a proč důvod plnění ze směnky  žalovaným odpadl, nebo se nenaplnil, 

např. „zajištěný dluh byl zaplacen nebo dluh nikdy nevznikl“, tedy žalobci nevznikl nárok na 

zaplacení zajišťované pohledávky z těch či oněch důvodů. Lze tu odkázat na závěry Vrchního 

soudu v Praze, které ve svém rozhodnutí publikuje. Je-li v námitkách proti směnečnému 

platebnímu rozkazu vznesena obecně námitka neplatnosti směnky, není povinností soudu 

zkoumat, která náležitost směnce chybí, případně z jakého důvodu považuje žalovaný směnku za 

neplatnou. Tvrzením v  námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, že směnka nikdy 

neměla kauzu, není možné samo o sobě zvrátit platební povinnost ze směnky. Uvedené tvrzení 

má smysl např. za předpokladu, že je podpořeno tvrzením o nesvobodném podpisu směnky nebo 

podepsáním směnky v omylu.
72

  

Je-li až v podání podaném po uplynutí lhůty pro podání námitek proti směnečnému 

platebnímu rozkazu tvrzena konkrétní kauza směnky (důvod jejího vystavení), a jakým 

způsobem následně důvod vystavení směnky odpadl nebo se nenaplnil, je nutno takové tvrzení 

považovat za pozdě vznesené námitky, ke kterým již nelze přihlížet (srovnej § 175 odst. 

4 OSŘ).
73
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8. Směnka z pohledu subjektů  

Směnečného vztahu se může zúčastnit celá řada subjektů a směnečně se tak může zavázat 

každý, kdo je způsobilý právně jednat. Pro zjednodušení, jak již jsem popsal výše, lze subjekty, 

které jakýmkoli způsobem vstoupily do směnečného vztahu, rozdělit, dle priorit a podle zájmů 

stran. Subjekt, v jehož prospěch se má ze směnky plnit (věřitel) a na toho, jenž je směnečně 

zavázaný věřiteli (dlužník), a to buď dlužník přímý, nebo dlužník nepřímý. 

8.1. Směnečný věřitel  

Tento subjekt je v silnějším postavení, buď byla v jeho prospěch směnka vystavena a je 

lhostejno, zda se jedná o směnku vlastní nebo cizí, nebo na něho byla směnka převedena, 

indosována. Důvod proč byla směnka vydána je vylepšení procesního postavení věřitele pro 

případ, kdy dlužník řádně a včas neplní svůj dluh, který je právě směnkou zajištěn. Jak jsem již 

uvedl, jeho postavení v směnečně právních vztazích je velmi výhodné, neboť má v držení cenný 

papír, s nímž může disponovat tak, jak uzná za vhodné, aby byly zpravidla uspokojeny jeho 

nároky, které ze směnky vyplývají. Směnku může jak zcizit, tedy převést za úplatu i bezúplatně, 

nebo vymáhat přímo. A to, že ji předloží směnečnému dlužníkovi a pakliže ten neplní 

dobrovolně, může své nároky uplatňovat soudní cestou. Jeho postavení před soudem jako 

žalobce je výhodnější než postavení žalovaného, neboť důkazní břemeno leží na žalovaném a 

pokud důkazní břemeno neunese, bude povinen podle směnky plnit.
74

 O způsobech uspokojení 

ze směnky bude psáno v další kapitole. 

8.2. Směnečný dlužník  

Druhým subjektem směnečně právního vztahu je směnečný dlužník (ten, který má ze 

směnky plnit).  

Všichni, kteří směnku vystavili, přijali, indosovali, nebo se za ní zaručili, jsou zavázáni 

majiteli rukou společnou a nerozdílnou (srov. § 47/1 ZSŠ). 

Směnečné dlužníky je třeba rozdělit na dlužníky přímé a dlužníky nepřímé (postižní). 

8.2.1. Přímý dlužník  

Přímý dlužník je ten ze subjektů, bez kterého by zpravidla směnečně právní vztah vůbec 

nevznikl. Jedná se o výstavce směnky vlastní a jeho avalistu nebo akceptanta směnky cizí 
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(směnečník)
75

 a jeho avalistu. Tento subjekt, jako přímý dlužník se nemůže vzdát svého závazku 

žádnou doložkou, podpisem směnky se zavazuje, že bude plnit a dobrovolně vstupuje do 

postavení přímého dlužníka.  

8.2.2. Nepřímý dlužník 

Nepřímými (postižními)
76

 dlužníky jsou ti, kteří mohou vstoupit nebo vlastním právním 

jednáním vstupují do směnečně právního vztahu, a pakliže tak učiní, vstupují do podobného 

postavení jako dlužníci přímí. Majitel může žádat plnění na jakémkoli dlužníkovi, nebo na 

několika z nich nebo na všech společně a není vázán pořadím, ve kterém se zavázali a na směnku 

podepsali (srov. § 47/2 ZSŠ). Takové jednání je ovládáno principem solidarity.   

Nepřímými dlužníky jsou výstavci směnky cizí, neboť ti neslibují, že budou směnečný 

peníz plnit a jejich avalisté. Nepřímými dlužníky jsou také indosanti – ti co směnku 

indosamentem převedli na indosatáře, za předpokladu, že se nezprostili této odpovědnosti, tzv. 

exonerační doložkou, která bývá také označována jako doložka úzkosti,
77

 a čestní příjemci, tito 

sice nejsou ve výčtu ustanovení § 47 zákona směnečného a šekového uvedeni, není ovšem 

pochyb o tom, že i oni směnku přijímají (srov. § 57, 58 ZSŠ). 

Doložka o čestném přijetí se vyznačuje na směnce. Není přitom rozhodné, kde konkrétně, 

zda na jejím líci nebo na rubu nebo na přívěsku. Doložka musí jasně identifikovat přijetí nebo 

akceptaci pro čest, například slovy „přijato pro čest.“ Dříve se používal výraz „per honoram.“ 

Samotný podpis na líci by byl podpis směnečného rukojmího. Podpis bez dalších údajů na rubu 

směnky by měl potom význam blankoindosament.
78
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9. Způsob uspokojení ze směnky 

 Jelikož plní směnka funkci buď platební, nebo zajišťuje určitý závazek, je hlavním cílem 

směnečného věřitele nebo jiného subjektu, v jehož prospěch má být ze směnky plněno, získání 

finanční částky ze směnky jako cenného papíru v případě směnky platební. V případě směnky 

zajišťovací se věřitel primárně dožaduje splnění zajištěného závazku a za předpokladu, že 

dlužník závazek nesplní, může se věřitel dožadovat po dlužníkovi sekundárního, finančního 

plnění, které přímo plyne ze směnky. Směnečný věřitel má de facto i de iure dva způsoby, jak se 

ze směnky uspokojit, a to buď směnku zcizit za úplatu, nebo za využití soudní cesty se domoci 

svého práva formou žalobního návrhu za předpokladu, že směnečný dlužník neplní dobrovolně, 

po předložení směnky směnečným věřitelem. 

9.1. Zcizení směnky  

Zcizením rozumíme převod vlastnického práva z jednoho subjektu na subjekt druhý, ať 

úplatně nebo bezúplatně. V případě zcizení směnek ji směnečný věřitel bude zpravidla převádět 

za úplatu, neboť v drtivé většině je v zájmu směnečného věřitele uspokojení se ze směnky. 

Převod cenného papíru, kterým směnka je, je v obecné normě upraven v ustanovení § 1103 

Občanského zákoníku a ve speciální normě, konkrétně v ustanovení § 11 zákona směnečného a 

šekového. Dle občanského zákoníku se vlastnické právo k cennému papíru na řad převádí 

rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Při převodu dle zákona směnečného a šekového 

záleží, o jaký typ směnky se jedná. Jde-li o ordresměnku, tak tato se převádí výhradně 

rubopisem, který se nazývá indosamentem. Jde-li o rektasměnku, tak tato se výhradně převádí 

postoupením pohledávky, která se nazývá cese. Ordresměnku lze ovšem i za jistých okolností 

také nabýt bez použití rubopisu, a to v případě nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu. 

Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, tedy přecházejí na 

nabyvatele všechna práva s obchodním závodem spojená (srov. §2175 a nás. OZ.), tj. i 

„vlastnické právo ke směnce na řad, aniž je třeba opatřit ji rubopisem.“
79

  

9.1.1. Ordresměnka a způsob jejího zcizení 

 Jedním ze způsobů, patrně nejpoužívanějším, jak převést směnku, je indosament, též 

rubopis nebo „žiro“. Směnka je zákonný order papír, a i když na ni není výslovně doložka „na 

řad“, je možné ji převádět rubopisem (srov. § 11/1 ZSŠ).  
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Indosament je písemný projev vůle umístěný na cenném papíru, nebo jeho přívěsku 

(přívěsek na směnce, šeku), kterým dosavadní majitel projevuje vůli převést cenný papír na 

jiného.
80

 

Převod indosamentem je v zásadě možný u každé směnky. Výjimka platí jen pro směnky 

opatřené rektadoložkou výstavce. Uvádí se, že směnečný rubopis vyvolává trojí účinek:  

a) legitimační: upraveno v ustanovení § 16/ 1 ZSŠ, 

b) převodní: upraveno v ustanovení § 14/1 a § 17 ZSŠ,  

c) garanční
81

: upraveno v ustanovení § 15 ZSŠ. 

Náležitosti indosamentu jsou upraveny v ustanovení § 12 zákona směnečného a 

šekového. Primárně je to bezpodmínečnost, veškeré podmínky jsou u indosamentů zakázány a 

platí za nenapsané, v takovém případě s jedná o právní fikci. Nerespektování tohoto zákazu tedy 

nevede k neplatnosti indosamentu, jen se k němu nepřihlíží, zákon jí nepřiznává žádné právní 

účinky. Další náležitostí indosamentu je neexistence takzvaného dílčího indosamentu, což 

znamená, že není možné směnku rozdělit na několik částí a každou z částí po rozdělení převést 

na různé osoby. Takovýto indosament by byl neplatný. Ovšem o dílčí indosament se nebude 

jednat, pokud je směnka indosována jedním indosamentem na více indosatářů.
82

 Náš právní řád 

neuznává směnky na majitele, povoluje ovšem indosamenty na majitele. Jedná se o rubopisy, 

v nichž není uveden indosatář. Konkrétní osoba se tak skrývá za anonymní pojmenování, které 

např. zní: „za mě na řad majiteli.“
83

 

Podoba indosamentu je stanovena v ustanovení § 13 zákona směnečného a šekového. 

Indosament (rubopis) se umisťuje zpravidla na rub směnky, na lícní straně směnky již obvykle 

nebývá pro podobné zápisy místo, neznamená to ovšem, že by byl indosament na lícní straně 

zakázán. V takovém případě je však nutné, aby byl indosant přesně identifikován, tak aby nebyl 

zaměněn s podpisem směnečného rukojmího. Kromě takto umístěného indosamentu na rubovou, 

popřípadě lícovou stranu směnky, je možné indosovat na tzv. přívěšku (alonž, allonge).
84

  

Obsah rubopisu se po formální stránce jeví jako jednostranné prohlášení převodce 

(indosanta) o převodu práv na dalšího majitele. Zpravidla se skládá z převodní doložky, z údaje o 
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indosatáři a z označení a podpisu indosanta. V praxi mohou některé náležitosti indosamentu 

chybět a  nezpůsobí to neplatnost indosamentu, ovšem nezbytnou náležitostí každého rubopisu je 

podpis indosanta – subjektu, který směnku převádí. O podpisu indosanta jinak platí vše, co bylo 

uvedeno o podpisech jiných směnečných účastníků na směnce. Zejména tedy nepřichází v úvahu 

nahrazení vlastnoruční signatury mechanickými prostředky. Podpis indosanta je jedinou 

náležitostí, která musí být učiněna vlastnoručně. Všechny další zápisy v rubopisu mohou být 

pořízeny mechanickým způsobem. Celá řada směnečných rubopisů může teoreticky spočívat jen 

v prostých podpisech jednotlivých převodců. Tato varianta dle mého názoru však není příliš 

praktická a nemohu ji doporučit, a to již proto, že podpisy nemusí být postupem času dobře 

čitelné a pro třetí osoby tak nemusí být zřejmé, kdo ze směnky odpovídá jako postižní dlužník.  

Jedním z účinků indosamentu je jeho garanční funkce, to znamená, že indosant 

(převodce) odpovídá jako postižní dlužník dalším majitelům směnky za přijetí a zaplacení 

směnky. Svou odpovědnost jako postižní dlužník za přijetí a zaplacení směnky může indosant 

vyloučit tzv. exonerační doložkou, také bývá označována jako doložka úzkosti, neboť ji indosant 

demonstruje svou obavu z případného postihu pro nepřijetí nebo neplacení. Její konkrétní znění 

zákon nepředepisuje, a to ani demonstrativním způsobem. Obvykle se užívá slov „bez závazku“, 

„sine obligo“, „bez záruky“, „bez odpovědi“ atp.
85

  

9.1.2. Rektasměnka a způsob jejího zcizení 

Pojal-li výstavce do směnky slova „nikoli na řad“ nebo jinou doložku stejného významu, 

lze převést směnku jen ve formě a s účinky obyčejného postupu (cese), (srov. § 11/2 ZSŠ).  

Jedná se o tzv. rektaklauzuli, kterou  pojatou do vlastního textu na směnce, je vyloučena 

indosovatelnost směnky. Takováto směnka se převádí pouze postoupením pohledávky podle 

občanského zákoníku. Cese ovšem zajišťuje pouze derivativní nabytí práv, na rozdíl od 

indosamentu, který zajišťuje originární nabytí. Dle ustanovení § 1885/1 občanského zákoníku. 

Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté 

úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala a ručí za její dobytnost. 

Rektaklauzuli je možné uplatnit i v případě rubopisu. To znamená, že pokud indosant do 

rubopisu subsumuje doložku „za mě nikoli na řad,“ odpovídá indosant indosatáři, na kterého 

směnku převedl, za přijetí a zaplacení. Ovšem, pokud by indosatář dále směnku indosoval na 
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dalšího indosatáře, tak již původní indosant nebude odpovídat druhému indosatáři v pořadí za 

přijetí ani zaplacení. Odpovědnost se omezuje pouze na bezprostředního indosatáře.
86

 

9.2. Využití soudní cesty  

Uspokojení se ze směnky soudní cestou je dalším legálním a legitimním způsobem 

získání finančních prostředků ze směnky za předpokladu, že směnečný dlužník odmítá splnit 

svůj závazek dobrovolně a majitel směnky nechce, nebo nemá v úmyslu, směnku dále převádět 

na další nabyvatele. Obecným prostředkem k uplatnění práv u soudu je, stejně jako u jakéhokoliv 

jiného práva soukromoprávní povahy, tedy i v případě práv, jež mají původ ve směnečné listině, 

žaloba.
87

 

9.2.1. Náležitosti směnečné žaloby 

Žádné zvláštní požadavky ohledně náležitostí směnečné žaloby občanský soudní řád 

výslovně nestanoví. Pro směnečnou žalobu se tedy uplatní stejné zásady jako v případě ostatních 

žalobních návrhů podaných v nesměnečných věcech.    

Směnečná žaloba, bez ohledu na to, zda žalobce bude navrhovat, aby ve věci bylo 

rozhodnuto ve zkráceném rozkazním řízení směnečným platebním rozkazem, nebo zda bude věc 

projednána a rozhodnuta v běžném sporném řízení, musí podle ustanovení § 42 odst. 4 a § 79 

odst. 1 OSŘ obsahovat: 

a) označení soudu, kterému je (žaloba) určena, 

b) označení účastníků řízení (žalobce a žalovaného), popřípadě též jejich zástupců, 

c) označení věci, které se návrh týká,  

d) vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, 

e) údaj o tom, čeho se žalobce domáhá (žalobní petit) a 

f) datum sepsání žaloby a podpis žalobce, popřípadě podpis jeho zástupce. 

Soud bude přezkoumávat směnku především po formální stránce, a pokud neshledá žádné 

formální vady, zpravidla vydává na návrh žalobce směnečný platební rozkaz, v němž 

žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil nárokovanou částku a náklady řízení, nebo aby v téže 

lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá (srov. §175 

OSŘ). Nepodá-li žalovaný námitky včas, nebo je vezme zpět, má směnečný platební rozkaz 

účinky pravomocného rozsudku. Včasným podáním námitek ve lhůtě se ovšem směnečný 

platební rozkaz neruší, ale až v rámci soudního jednání, se rozhodne o případném zrušení či 
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ponechání v platnosti směnečného platebního rozkazu, právě po projednání námitek. Co se týká 

místní příslušnosti soudu, věcně příslušným je soud krajský, místně příslušný není k žalobě 

výlučně jen soud podle sídla (bydliště) dlužníka, ale je dána možnost volby soudu i podle místa 

platebního, tj. podle místa, kde je směnka splatnou.
88

 

  Více se procesnímu postupu v řízení o směnečné žalobě v soudním řízení věnovat 

nebudu, neboť by to bylo nad rámec této diplomové práce.   

9.3. Zachovávací úkon (tzv. protest)  

Odepřeli akceptant přijetí směnky, nebo směnečný dlužník placení směnky, musí být toto 

zajištěno veřejnou listinou (protestem pro nepřijetí, nebo pro neplacení).  

Protest pro nepřijetí musí být učiněn ve lhůtách určených pro předložení k přijetí. Byla-li 

směnka předložena poprvé v poslední den lhůty, lze učinit protest ještě v den následující (srov.  § 

24/1 ZSŠ). 

Protest pro neplacení musí být učiněn, jde-li o směnku splatnou v určitý den nebo v určitý 

čas po datu vystavení nebo po viděné, v některý ze dvou pracovních dní následujících po dni 

splatnosti. Při směnce na viděnou musí být učiněn protest pro neplacení ve stejných lhůtách, jaké 

jsou stanoveny v předchozím odstavci k protestu pro nepřijetí (srov. § 44 ZSŠ). 

Protest je podmínkou pro zachování práv proti postihovým dlužníkům. Oprávněná osoba 

si touto listinou zajišťuje důkaz o tom, že učinila úkony, které zákon předpokládá pro výkon 

některých práv ze směnky. Protest nemůže být žádným způsobem nahrazen. Protest se provádí 

jen proti nepřímým dlužníkům, vůči přímým dlužníkům nikoliv. Právo lze proti dlužníkům 

přímým vykonat i bez protestu.  Protestní orgány jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 79 

zákona směnečného a šekového, jsou jimi „soud, notář, nebo místní národní výbor“. Nabytím 

účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, který pozbyl účinnosti, a byl nahrazen zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přešly pravomoci 

místních národních výborů na obce, popř. města a městské části, tudíž protestním orgánem třetím 

v pořadí budou obecní nebo městské úřady. Jelikož protest je veřejnou listinou (srov.  § 134 

OSŘ), presumuje se pravdivost toho, co je v listině osvědčováno. Má tedy z pohledu důkazního 

mimořádný význam. Z pohledu hmotného směnečného práva představuje protest spolu 

s předložením směnky tzv. zachovávací úkon. Opomenutí protestace, pokud nebyla prominuta 
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příslušnou doložkou na směnce, by totiž mohlo mít za následek zánik práv proti postižním 

dlužníkům ze směnky. Z protestních orgánů v praxi převažuje protest notářský. Výhodou je 

jejich celostátní působení a odborná připravenost. Upraveno protestování je v ustanovení § 76 

z. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Sepisování protestních listin se řídí ustanovením zvláštních předpisů,
89

 a odměna notáře je 

stanovena právním předpisem (srov. vyhláška č. 196/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a 

činí 2 000 Kč.  

Dalším protestním orgánem je soud. Soudní protest spadá do věcné působnosti okresních 

soudů. Místně příslušný bude ten soud, v jehož obvodu leží místo protestu. Protestní listinou 

mohou protestovat vedle soudců i vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé nebo asistenti soudců. 

Poplatková povinnost je upravena zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a výše poplatku činí 1 000 Kč.  

Posledním protestním orgánem jsou obce, protestaci nevykonávají v rámci své 

samostatné působnosti, ale v rámci přenesené působnosti státu. Zákon explicitně neurčuje, jaký 

druh obce, respektive jaký obecní úřad, je oprávněn protest provést.  Místně příslušný je ten 

orgán, v jehož obvodu se bude nacházet protestační místo. Kdo v rámci úřadu bude protest 

vykonávat, záleží na přepisu příslušného úřadu.
90

  

9.3.1.  Druhy protestů  

V praxi je nejvýznamnějším druhem směnečného protestu protest pro neplacení při 

splatnosti (srov. § 44/1 a 3 ZSŠ).  Je dokladem toho, že směnka byla řádně předložena v 

 platebním místě osobě označené za postihového dlužníka a ta, ač byla řádně k placení vyzvána, 

směnku nezaplatila. Protest pro neplacení lze učinit také před splatností. Majitel tak činí 

v případě, kdy směnečník zastavil své platby, nebo byla-li bezvýsledně vedena exekuce na jeho 

majetek (srov. §44/5 ZSŠ).  V takovém případě majitel směnky realizuje postih pro ohrožení, 

nebo nejistotu.  
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Dalším druhem protestu je protest pro nepřijetí (srov. § 44/1 a 2 ZSŠ). Z podstaty vyplývá, že 

tento druh protestu připadá v úvahu výlučně u směnky cizí. Cílem této protestace je osvědčení 

skutečnosti, že směnka byla řádně předložena k přijetí směnečníkovi, a nebyla jím přijata.
91

 

9.3.2. Náležitosti protestní listiny 

Zákon stanoví podrobným způsobem formální náležitosti protestní listiny (srov. § 80 

ZSŠ), nejdůležitější je požadavek na identifikaci subjektů a uvedení místa a data, kde byly 

příslušné osoby vyzvány k plnění. Z předepsaných náležitostí protestní listiny explicitně 

nevyplývá, že listina musí být výslovně označena jako protestní listina. Její nejdůležitější 

náležitostí, která dobře vystihuje podstatu směnečného protestu, je konstatování, že protestát 

(osoba, proti které se protest činí), byla marně vyzvána k určitému směnečnému plnění, nebo že 

ho nebylo možno zastihnout, nebo že nebylo možno vypátrat místo jeho bydliště, popřípadě 

místo jeho závodu, jedná-li se o podnikatele. Třebaže to zákon nevyžaduje, je vhodné uvádět i 

přesnější dobu protestace (hodina a minuta).
92

    

9.3.3. Zbavení se protestační povinnosti 

Povinnosti protestovat směnku pro neplacení či nepřijetí může být majitel zbaven zvláštní 

doložkou ve směnce, obvykle ve znění „bez protestu“ nebo „bez útrat.“
93

 Tato doložka poskytuje 

věřiteli značný komfort, mimo jiné mu odpadá časová zátěž spočívající ve vyhledání protestního 

orgánu a také riziko nesprávně provedené protestace. Doložka však v žádném případě nezbavuje 

majitele povinnosti směnku řádně předložit. Doložka připojená výstavcem je účinná proti všem 

osobám, které se na směnce podepsaly, doložka připojená indosantem nebo směnečným 

rukojmím je účinná jen proti nim (srov. § 46 ZSŠ). Doložka nemá za následek ztrátu práva 

protestovat. Majitel směnky může tedy protestovat směnku pro nepřijetí nebo neplacení i přes 

tuto doložku, pouze nese náklady, které vzniknou v příčinné souvislosti s protestací. Význam 

doložky „bez protestu“ se ale nevyčerpává pouze tím, že protestace pro nepřijetí nebo neplacení 

není nutná. Pokud směnka byla předložena po lhůtě, a došlo tedy k zániku postižních práv 

vyplývajících ze směnky (srov. § 53 ZSŠ), je na dlužnících, aby toto pozdní předložení směnky 

prokázali. Majitel je tedy takto zvýhodněn dvakrát. Jednak nemusí činit protest pro nepřijetí nebo 

neplacení směnky. Zejména nenese náklady protestačního úkonu, které plynou jako odměna 

protestačnímu orgánu a pokud by opomenul směnku včas předložit, nemusí být pro něj ještě nic 

ztraceno. Opožděně provedená protestace otevírá cestu ke zdánlivě ztracenému postihu. 
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 KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový-komentář, Wolters Kluver ČR, 2012, s.286. 
93

 ČECH, Petr, in ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena, a DĚDIČ, Jan. Obchodní 

právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s.350. 



 

48 

 

 

S ohledem na výše uvedené lze subjektům, které vstupují do směnečného vztahu jako směneční 

věřitelé, jen doporučit, aby využívali institutu této doložky, která je protestační povinnosti 

zbavuje. 
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10. Zneužití směnečného institutu 

 Níže uvedu demonstrativní výčet příkladů zneužití směnečného institutu silnější smluvní 

stranou, a to ve věcech pracovněprávních vztahů a ve věcech spotřebitelských smluv (úvěrů). 

10.1. Využití směnky v pracovněprávních věcech 

Použití směnky k zajištění pracovně-právního nároku zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

na náhradu škody, je přinejmenším obcházením zákona, a podpis žalovaného jako akceptanta na 

žalované směnce je proto neplatný. Toto ve svém rozhodnutí konstatoval Krajský obchodní soud 

v Brně a vyjádřil se k tomu, že zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel směnku, která byla 

vydána za účelem zajištění nároku zaměstnavatele na náhradu škody způsobené údajně bývalým 

zaměstnancem. Bývalý zaměstnanec vznesl námitky, ve kterých uvedl, že vystavení a použití 

směnky k zajištění nároku zaměstnavatele na náhradu škody z pracovněprávního vztahu, bylo 

učiněno v úmyslu obejít zákon, příčí se příslušným zákonným ustanovením upravujícím zajištění 

nároku na náhradu škody v pracovněprávních vztazích a odporuje pravidlům slušnosti 

a občanského soužití. S argumentací zaměstnance se soud ztotožnil, když uvedl, že právní 

úprava zajištění závazků z pracovněprávních vztahů je závazným způsobem 

upravena v Zákoníku práce,
94

 kde je i výčet zajišťovacích prostředků uvedený, a vzhledem 

k tomu, že právní úprava zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů je kogentní 

povahy, tedy neumožňuje odchylnou úpravu jednotlivých forem a způsobů zajištění, není proto 

možné zajištění prostřednictvím zákona směnečného a šekového.
95

  

10.2. Využití směnek v rámci spotřebitelských smluv (úvěrů)  

Využívání směnek v rámci zajištění spotřebitelských úvěrů prošlo jistým vývojem, 

dle mého názoru pozitivním. Do z. č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších 

předpisů bylo § 18 umožněno použití směnky, a to jak ve formě platebního prostředku, tak i ve 

formě zajištění úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru hovořil jen o užití směnky, to znamenalo, 

že poskytovatel úvěru mohl dle svého uvážení použít jak ordersměnku, tak rektasměnku. 

Problém pro spotřebitele sjednávající si úvěr zajištěný směnkou mohl nastat v případě indosace 

směnky na indosatáře, pak totiž směnečný dlužník nemůže vznášet kauzální námitky, respektive 

může jen za předpokladu, že prokáže, že majitel směnky jednal vědomě a na škodu dlužníka 

(srov. §17 ZSŠ). K tomuto specifickému problému vydal i své rozhodnutí Nejvyšší soud. Toto 

rozhodnutí se týká vznášení kauzálních námitek dlužníkem ze směnky proti indosatáři, na nějž 
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byla převedena zajišťovací směnka indosantem (remitentem), která vznikla v příčinné souvislosti 

se spotřebitelskou smlouvou. Jedná se skutečně o průlomové rozhodnutí ve prospěch 

spotřebitele, neboť judikuje, že zajišťuje-li indosovaná směnka pohledávku remitenta za 

výstavcem směnky ze spotřebitelské smlouvy, náleží výstavci námitky vůči nabyvateli směnky, 

zakládající se na jeho vztazích k remitentovi, bez ohledu na to, zda nový majitel při nabývání 

směnky jednal vědomě na škodu výstavce. Nejvyšší soud, zde prolomil abstraktní povahu 

směnky ve spotřebitelském právu a odhlédl od ustanovení § 17 zákona směnečného a šekového, 

když ve svém rozhodnutí shrnul, že: „zajišťovala-li vskutku směnka pohledávku remitenta za 

žalovaným ze spotřebitelské smlouvy, nemohl být žalovaný (jako spotřebitel) zkrácen na svých 

právech z hlediska možné obrany proti povinnosti zaplatit zajišťovací směnku tím, že společnost 

směnku převedla na žalobce nedatovaným rubopisem, o němž platí, že dokud není prokázán 

opak, má se zato, že byl na směnku napsán před uplynutím lhůty k protestu (čl. I. § 20 odst. 2 

směnečného zákona), a zbaven tak možnosti činit vůči žalobci námitky, které se zakládají na jeho 

vztazích k remitentovi. Jinak řečeno, zajišťuje-li indosovaná směnka pohledávku remitenta za 

žalovaným ze spotřebitelské smlouvy, náleží žalovanému námitky vůči nabyvateli směnky 

zakládající se na jeho vztazích k remitentovi bez zřetele k tomu, zda nový majitel při nabývání 

směnky jednal vědomě na škodu dlužníka (čl. I. § 17 směnečného zákona).“
96

 

Z. č. 43/2013 Sb. byl novelizován z. č. 145/2010 Sb. ve kterém zákonodárce reagoval na 

tuto disproporci a vyšel vstříc spotřebitelům, jako slabší smluvní straně, kdy změnil § 18 tak, že 

v rámci zřizování spotřebitelským úvěrů použití směnky jako formy zajištění i placení explicitně 

zakázal. Využití směnek bylo před touto novelizací úvěrovými společnostmi hojně využíváno. 

Impulzem této změny byla  tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 4. 7. 2012. Zpráva 

zejména reagovala na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu 

spotřebitelských úvěrů v ČR docházelo. Věřitel by sice mohl a měl směnku použít pouze 

v případě nesplácení úvěru a po řádném splacení ji dlužníkovi vrátit nebo ji znehodnotit. Praxe 

byla bohužel jiná. Nic úvěrovým společnostem nebránilo směnky prodat, ideálně pro ně do 

zahraničí. Nový majitel je pak mohl vymáhat „neoprávněně“ nebo v případě blankosměnek na ně 

dopsat v podstatě cokoliv.
97

 Toto sice i dle mého názoru nebyl špatný krok, ale nebyl ani 

nejlepší. Směnka jako tradiční institut byla, je, a bude jedním z nejflexibilnějších a nejsnazších 

instrumentů zajištění, a to nejen v obchodněprávních vztazích. A toho si byl patrně vědom i 

zákonodárce, když zrušil z. č. 145/2010 Sb. a nahradil ho novým zákonem o spotřebitelském 
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úvěru č. 257/2016 Sb. s účinností od 14. července 2016. Do tohoto zákona zákonodárce 

implementoval směrnici 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti 

určené k bydlení.
98

 Tedy zákonodárce v rámci sjednávání spotřebitelského úvěru použití směnky 

opět povolil, jen oproti původnímu neomezenému vystavování nyní zavedl dvě markantní 

omezení, opět s ohledem primárně na spotřebitele jako slabší smluvní stranu. Jedná se o to, že 

směnkou lze zajistit jen takový spotřebitelský úvěr, který se týká bydlení, a to jen po přechodnou 

dobu, než bude úvěr zajištěn zástavním právem, tedy pokud ho není možné již při zřizování 

úvěru dostatečně zajistit právem zástavním. Dle důvodové zprávy např., když je třeba financovat 

koupi družstevního bytu před tím, než dojde k převodu do osobního vlastnictví.
99

 A druhá změna 

je taková, že zmiňovaný úvěr je možné zajistit jen směnkou nikoli na řad, tedy rektasměnkou 

(srov. § 112 z. č. 257/2016 Sb.). 
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11.  Změkčení směnečné přísnosti 

Níže se budu zabývat jistým změkčením směnečné přísnosti Nejvyšším soudem ČR, 

v rámci mimořádných opravných prostředků, směrem k soudům nižších stupňů a jejich striktně 

tvrdého, formalistického přístupu při posuzování zákona směnečného a šekového.  

Nejvyšší soud zasáhl např. do problematiky rámečků ve směnkách, vyjádřil se ke 

splatnosti směnky kratší než jeden den, či formulace bezpodmínečného příkazu zaplatit určitou 

sumu.  

11.1. Rámečky ve směnkách 

Směnečný věřitel vydal směnku, do které umístil grafické rámečky a čárky. Rámečky 

mají napomoci výstavci směnky umístit potřebné údaje na listinu právě v těch místech, která 

zaručí přehlednost a souvislost textu a slouží ke zpřehlednění údajů na směnce. Dále 

argumentoval, že neexistuje jediný správný a závazný vzor směnečné listiny,  tedy směnku lze 

napsat stejně tak dobře na čistý list papíru jako na papír linkovaný, čtverečkovaný či více 

barevný. Soud prvního stupně ani odvolací soud se s touto argumentací neztotožnily a v 

odůvodnění uvedly, že směnka nesplňuje formální náležitosti, a tedy se nemůže jednat o platnou 

směnku. Listina dle nich neobsahuje souvislé směnečné prohlášení, které je kryto výstavcem. 

Grafické oddělení jednotlivých částí směnečného prohlášení nepřerušovanými rámečky 

znamená, že písemný projev vyjádřený slovy či číslicemi v obsahu jednotlivého rámečku netvoří 

s ostatním obsahem dalších rámečků souvislý text. Nejvyšší soud tyto závěry korigoval, a ve 

svém odůvodnění uvedl, že pokud je některý údaj na směnce v rámečku, může to v určitých 

případech znamenat jeho vyloučení z textu listiny jen tehdy, je-li z grafické úpravy každému 

zřejmé, že rámeček má právě tento význam. To ovšem v posuzovaném případě nevyplynulo, 

proto se ztotožnil s právním názorem směnečného věřitele, že je-li ze směnky zřejmá vzájemná 

souvislost a logická návaznost textu směnečného prohlášení, nemá skutečnost, že jednotlivé 

náležitosti směnky jsou umístěny do rámečků, vliv na její platnost.
100

 

11.2. Splatnost směnky kratší než jeden den 

Nejvyšší soud ČR hodnotil ve svém rozsudku ze dne 27. 9. 2011 platnost směnky, která 

jako doplňující údaj u označení platebního místa směnky obsahovala časové omezení „od 9,00 

do 16,00 hod.“ Prvoinstanční i odvolací soud toto omezení považovaly za omezení splatnosti 

směnky na dobu kratší než jeden den, tedy oba shodně shledaly směnku neplatnou. Jak 
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prvoinstanční soud, tak i odvolací soud zdůraznily, že má-li jít o směnku splatnou určitého dne 

(tj. o tzv. směnku fixní), „může být doba splatnosti vymezena jen celým tímto dnem, popř. 

v rámci tohoto dne dobou obvyklou pro směnečné úkony.“ Určení splatnosti směnky stanovením 

(jiného) hodinového intervalu určitého dne by totiž bylo v rozporu s platnou právní úpravou a 

vedlo by ke zkrácení dlužníkova práva zaplatit směnku s takto určenou splatností během celého 

dne. Proto je toto v rozporu s ustanovením § 33 zákona směnečného a šekového. Žalobce 

(směnečný věřitel) se neztotožnil se závěry soudů nižších stupňů o neplatnosti směnky 

s argumentem, že posuzovaná listina je platná, neboť obsahuje veškeré náležitosti dle ustanovení 

§ 33 zákona směnečného a šekového. Splatnost směnky byla v daném případě stanovena na 

určitý den (tj. 20. 12. 2004), přičemž údaje uvedené u místa placení, včetně předmětného 

časového intervalu, nelze chápat jako údaj vztahující se ke splatnosti směnky, ale jen a pouze 

jako údaj vymezující provozní hodiny v místě placení. Nejvyšší soud pak rozhodl, že směnka se 

splatností stanovenou s přesností vyšší než na dny, tedy směnka splatná v určitou hodinu, popř. 

v jinak vymezené části konkrétního dne, je bez dalšího směnkou neplatnou. Ovšem v tomto 

konkrétním případě stanovil, že časový údaj není součástí doložky, ale bezprostředně navazuje 

na údaj o platebním místě, z toho tedy vyplývá, že uvedením hodiny na směnce nezamýšlel 

výstavce směnky omezit splatnost směnky na konkrétní část dne, ale jen zpřesnil provozní dobu 

v provozovně, ve které bylo platební místo. Proto tedy tato doložka nemůže mít vliv na platnost 

směnky.101   

11.3.  Formulace bezpodmínečného příkazu ve směnce zaplatit určitou 

peněžitou sumu 

K základním náležitostem cizí směnky se řadí též bezpodmínečný příkaz zaplatit 

směnečnou sumu, nejčastěji vyjádřený slovy „za tuto směnku zaplaťte“.  Posuzovaná směnka 

však obsahovala příkaz ve tvaru „za tuto směnku zaplatíte“. Jak prvoinstanční soud, tak 

odvolací soud shledal směnku neplatnou, když slovo „zaplatíte“ není rozkazovacím způsobem 

slovesa „zaplatit,“ ale pouze oznamovacím způsobem a nevyjadřuje tedy bezpodmínečný příkaz. 

Nejvyšší soud se v řízení o dovolání neztotožnil s právním názorem krajského soudu jako 

prvoinstančního a vrchního soudu jako soudu odvolacího a rozhodnutí obou soudů zrušil. Dle 

právního názoru Nejvyššího soudu je bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu 

podstatná náležitost cizí směnky. Znění této doložky směnečný zákon explicitně nestanoví. 

Z textu listiny však vždy musí být jasné, že výstavce dává směnečníkovi (tedy tomu, kdo má cizí 

směnku zaplatit) platební příkaz. Jakým způsobem se tak stane, zda v praxi nejčastěji 
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používanou formulací „za tuto směnku zaplaťte“, či jiným jazykovým vyjádřením platebního 

příkazu, není pro posouzení platnosti směnky samo o sobě významné. Z formulace „za tuto 

směnku zaplatíte“ je dle jeho názoru zřejmé, že směnka platební příkaz obsahuje.
102
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12. Promlčení nároku ze zajišťovací směnky 

 Majitel zajišťovací směnky by si měl být již při sjednávání a zajištění své pohledávky 

vědom rizika v podobě promlčení směnečných nároků, a podle toho postupovat. Pokud by 

například s ohledem na uspořádání vztahů účastníků existovala možnost, že dojde k uplynutí 

promlčecí doby u práv ze směnky před promlčením zajištěné pohledávky, nebo dokonce před 

splatností zajištěné pohledávky, neplnil by takový zajišťovací instrument svou funkci. 

Promlčením nedochází k prekluzi práva, právo nezaniká, jen se směnečná pohledávka stává tzv. 

naturálním právem. To znamená, že tu zůstává možnost, že se směnečný věřitel plnění ze 

(zajišťovací) směnky domůže, ovšem jen v případě, že nebude vznesena námitka promlčení ze 

strany směnečného dlužníka.  

S tímto rizikem se lze snadno vypořádat prostřednictvím použití zajišťovací 

blankosměnky, spolu se sjednáním smlouvy o jejím vyplnění odpovídajícího obsahu. Majitel 

blankosměnky, ve které není explicitně uveden údaj o splatnosti, si díky této skutečnosti může v 

mezích vyplňovacího oprávnění nastavit počátek běhu promlčecí lhůty sám, dle vývoje 

kauzálního vztahu. Protože zákon směnečný a šekový institut promlčení upravuje jen v malém 

rozsahu, je třeba na některé aspekty promlčení práv ze směnky aplikovat obecnou právní úpravu, 

a tedy občanský zákoník, když i za dřívější právní úpravy se Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

vyslovil pro aplikaci občanského zákona z roku 1964
103

).  

Nicméně některé otázky promlčení zákon směnečný a šekový upravuje, a na rozdíl od 

obecné úpravy poměrně specificky. Promlčecí lhůty lze s ohledem na úpravu zákona 

směnečného a šekového dělit na ty, které se týkají směnečných práv přímých,
104

 promlčecí doba 

je pak tříletá, a ty které se týkají směnečných práv postižních, které se dále dělí dle toho, zda jde 

o postih v prvním stupni, kde je promlčecí doba roční, nebo postih rembursní,
105

 v tomto případě 

je promlčecí doba šestiměsíční (srov. § 70 ZSŠ).  K promlčecím lhůtám je na okraj nutno zmínit, 

že i v případě úpravy stávající bude, obdobně jako tomu bylo v předchozí právní úpravě, při 

uznání směnečného dluhu platit obecná právní úprava Občanského zákoníku, která promlčecí 

lhůtu prodlužuje na deset let (srov. § 639 OZ.). Promlčecí doba směnečné pohledávky a 

promlčecí doba pohledávky zajištěné jsou na sobě vzájemně nezávislé. Tuto skutečnost odráží i 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, které říká, že po dobu směnečného řízení, a tedy při stavění 
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promlčecí doby směnečné pohledávky, se běh promlčecí doby k uplatnění zajištěné pohledávky 

nestaví.
106
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Závěr 

Směnku je tedy možné v dnešní době využít k zajištění různých pohledávek a každé 

takové využití směnky jako takové má své výhody i nevýhody, ty se navíc ještě podle směnečné 

strany liší.  Většinou bývá jakákoliv výhoda na straně jedné kompenzována nevýhodou na straně 

druhé. Osoby, které se na směnku podepsaly, jako osoby zavázané (dlužníci), často ani neví, jaká 

rizika v sobě směnka skrývá a směnečný věřitel, špatným vyplněním směnky po formální stránce 

riskuje, že mu v ruce zůstane nepoužitelný papír. I přes to všechno, se subjekt zpravidla 

směnečný dlužník může setkat s požadavkem směnku podepsat a na druhé straně může 

směnečný věřitel zvažovat, zda si směnkou nezvýšit jistotu svého postavení, ať už ve vztahu 

obchodněprávním nebo ve vztahu občanskoprávním, např. běžné zajištění zápůjčky, výpůjčky, 

výprosy nebo prostě jakékoli inominátní smlouvy. Dispozitivnost občanského zákoníku nám 

nabízí velmi různorodou škálu. V tomto případě je na místě velmi důkladně zvážit, co vše je 

třeba k ochraně svých zájmů učinit. V pozici směnečného věřitele to je primárně vyhovění všem 

požadavkům na platnost směnky, jinak by o jakékoliv zajištění přišel. Další správně zvolené 

postupy pak mohou zvýšit jeho komfort při dalších postupech. Já jsem nicméně primárně v práci 

řešil onu slabší stranu, kterou je směnečný dlužník. Z jeho pohledu lze tedy shrnout učiněná 

zjištění následovně.  

V prvé řadě je třeba se zaměřit na směnečnou smlouvu (smlouvu o zajištění směnkou), 

neboť z ní se odvíjí celý směnečný vztah. Z pohledu dlužníka by měla obsahovat veškerá 

ustanovení, která by se mohla jakýmkoliv způsobem dotýkat využití dané zajišťovací směnky.  

Smlouva by měla být sepsána písemně, jelikož důkazní břemeno leží na straně dlužníka, a v 

případě sporu pro něho bude snadnější prokázání kauzálního závazku, na základě kterého 

zajišťovací směnka vznikla. 

Ve směnečné smlouvě by mělo být přesně specifikováno, za jakých okolností a kdy se 

majitel může domáhat plnění ze směnky, tedy kdy může zajišťovací směnku uplatnit.  

Dále by smlouva měla obsahovat ustanovení týkající se postoupení kauzální pohledávky 

a převodu zajišťovací směnky. Měl by být sjednán zákaz postoupení pohledávky, jestliže by s ní 

zároveň nebyla převedena i směnka na stejného věřitele, a pokud by tak bylo učiněno, byla by 

smlouva o postoupení pohledávky neplatná. S tím souvisí i sjednaný zákaz převodu zajišťovací 

směnky bez zajištěné pohledávky, spojené např. se sankcí smluvní pokuty. Takové ujednání sice 

nebrání v jejím převodu, ale zmíněné jednání věřitele by zakládalo dlužníkovi nárok na náhradu 
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škody. V žádném případ by nemělo být umožněno převést směnku před splatností zajištěné 

pohledávky, a pokud by se tak stalo, stal by se takový převod neplatným. 

Ve směnečné smlouvě by dle mého názoru mělo být v každém případě přesně stanoveno, 

jakou výši částky může věřitel prostřednictvím zajišťovací směnky požadovat. V případě 

směnečného zavázání prostřednictvím blankosměnky je nanejvýš důležité, aby bylo vyloučeno 

vyplnění jiné než sjednané částky.  

Co se týká možnosti převodu zajišťovací směnky, směnka by měla být rozšířena o 

rektadoložku typu „nikoli na řad“. Takováto doložka způsobí, že převod se řídí ustanoveními 

Občanského zákoníku o postoupení pohledávky (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

28. 1. 1999, sp. zn. 9 Cmo 431/98), v důsledku čehož pak dlužníkovi zůstávají zachovány 

námitky, které mohl uplatnit v době postoupení. Zůstanou mu tedy zachovány kauzální námitky i 

proti majiteli novému, a to i tehdy, když nejednal vědomě na škodu dlužníka. A zároveň, pokud 

je směnka postoupena za úplatu, odpovídá cedent cesionáři až do výše přijaté úplaty a dále ručí 

za její dobytnost. To neplatí pouze v případě, že cesionář věděl, že pohledávka je nedobytná, 

(srov. § 1885/1 OZ.). 

Do směnečné smlouvy je žádoucí zahrnout i okolnosti a důvody vydání směnky. Protože 

takové jednání zvyšuje možno předejití zneužití směnky a jejího uplatnění v rozporu s účelem, 

pro který vznikla. 

Z výše uvedeného v diplomové práci lze učinit závěr, že pokud dlužník bude 

informovaný a vědom si rizik, proti kterým se zajistí zejména správně a v písemné formě 

sjednanou směnečnou smlouvou, rizika, že bude poškozen silnější stranou ve vztahu, je schopen 

snížit na minimum. Zbývá ovšem otázka, zda jemu samotnému nějaké výhody volba takového 

druhu zajištění přináší, a zda by ji měl zvolit, pokud má na vybranou. Spíše lze shrnout, že nikoli 

a poznatky využité v této práci uplatnit za situace, kdy jde o požadavek druhé strany, a dlužník 

nemá příliš na výběr, neboť do vztahu s ní i za cenu tohoto druhu zajištění potřebuje vstoupit. 

Směnka totiž v prvé řadě ulehčuje pozici a přináší výhody právě věřiteli a nikoli směnečnému 

dlužníkovi.  
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Směnka jako zajišťovací instrument 

Abstrakt 
 

Vznik směnky byl v minulosti spojen s platebním prostředkem. Jedná se nejen o 

historicky první cenný papír, ale zároveň předchůdkyni papírových peněz. V průběhu 

ekonomicko-sociologického vývoje se přišlo na to, že směnka může plnit i funkci zajišťovacího 

instrumentu v rámci závazkového právního vztahu. Postupným vývojem se tato funkce 

zajišťovací stala dominantní a de facto vytlačila funkci směnky jako platebního prostředku. 

Funkce platební sice explicitně nezanikla, jen je v současné době méně využívána a v rámci 

směnečného vztahu dominuje směnka zajišťovací. Mezi laickou ale i odbornou veřejností je 

v drtivé většině pojem směnka spojen právě s její zajišťovací funkcí i proto jsem si vzal za cíl, s 

ohledem na abstraknost směnky, popis a vznik zajišťovací směnky, za současného vzniku 

zajišťovací smlouvy s důrazem na ochranu směnečného dlužníka.    

Tato diplomová práce je rozdělena do dvanácti kapitol. V první kapitole popisuji, co to je 

vůbec směnka, a že se jedná o cenný papír. Ve druhé kapitole se věnuji popisu směnek z hlediska 

jejich historického vývoje, kde směnka zřejmě vznikla a hlavně, proč vznikla, a kdo ji využíval. 

Ve třetí kapitole popisuji základní rozdělení směnek a to, že směnka slouží jako platidlo, jako 

nástroj placení, nebo jako zajišťovací prostředek. Ve čtvrté kapitole popisuji a vysvětluji pojmy a 

názvosloví, které se používá ve směnečné teorii i praxi. Ve směnečném vztahu se používají 

velmi specifická pojmenování, která se v jiném právním odvětví nevyskytují, proto je třeba se 

v nich orientovat, v opačném případě může dojít i z důvodu nepřesnosti a nepochopení 

názvosloví ke vzniku zásadního problému. V páté kapitole pak popisuji vznik směnky v příčinné 

souvislosti se závazkovým vztahem. Zaměřuji se zde primárně na hlavní důvody zajištění 

kauzálního závazku, dále zde komparuji závazky zajištěné směnkou vs. závazky zajištěné jinými 

prostředky zajištění dle občanského zákoníku a tyto zde také demonstrativně vyjmenovávám. 

V kapitole šesté popisuji, jakými prostředky se dá zajistit vyšší zhodnocení směnky, ne tedy 

v tom smyslu, že by se zvýšila její hodnota, ale směnkou poskytovaná jistota, za použití právních 

institutů směnečného rukojemství, či úředního ověření podpisu, kdy se stává mnohem snazší její 

vymahatelnost. V sedmé kapitole popisuji směnku v kontextu se vznikem směnečné smlouvy, 

kdo jsou účastníci smlouvy, jaký je obsah smlouvy a v neposlední řadě, co to jsou směnečné 

kauzální námitky. Dále se zde věnuji institutu blankosměnky, jejím výhodám a nevýhodám ve 

vztahu k různým subjektům směnečného vztahu. V osmé kapitole se věnuji subjektům 

směnečného vztahu, tj. směnečným věřitelům a směnečným dlužníkům. V deváté kapitole se 
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věnuji tomu, jaké jsou způsoby uspokojení se ze směnky, v případě, že dlužník ze směnky neplní 

dobrovolně. Jedná se buď o zcizení směnky, zde je rozdíl mezi směnkou na řad a směnkou nikoli 

na řad a způsobu jejich převodu, a za využití soudní cesty prostřednictví žaloby. V 

kapitole desáté popisuji možné zneužití směnečného institutu silnější smluvní stranou, zejména 

v pracovně právních věcech a rámci spotřebitelských smluv, kdy se zde věnuji i popisu vývoje 

české legislativy v rámci uzavírání spotřebitelských smluv, týkající se institutu využití směnky. 

V jedenácté kapitole rozebírám změkčení směnečné přísnosti Nejvyšším soudem ve vztahu 

k soudům nižších instancí, kdy popisuji určité změkčení přísného formalizmu zákona 

směnečného a šekového, vycházející ze soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ve dvanácté 

kapitole řeším institut promlčení směnečné pohledávky a komparuji jej s promlčením kauzální 

pohledávky.    
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Bills of exchange as a hedge fund 

Abstract 
 

In the past, a bill of exchange was linked to a payment instrument. It is not only the first 

ever security but also the predecessor of paper money. In the course of economic-sociological 

development, it was found that the promissory note could also serve as a hedging instrument 

within the framework of a contractual legal relationship. By gradually evolving, this hedging 

function became dominant and de facto displaced the bill of exchange function as a means of 

payment. Although the payment function has not explicitly disappeared, it is currently less used 

and the promissory note is dominated by the promissory note. Mostly, the notion of a promissory 

note is linked to its hedging function between the general public and the professional public. 

This thesis is divided into twelve chapters. In the first chapter I describe what a 

promissory note is and that it is a security. The second chapter is devoted to the description of 

bills of exchange in terms of their historical development, where the bill of exchange apparently 

originated, and mainly, why it was created and who used it. In the third chapter I describe the 

basic distribution of bills of exchange and the fact that the bill of exchange serves as a means of 

payment, as a payment instrument, or as a security means. In the fourth chapter I describe and 

explain the terms and terminology that is used in bill theory and practice. There are very specific 

names used in the bill of exchange, which do not exist in another legal branch, so it is necessary 

to orientate in them, otherwise it may occur due to inaccuracy and misunderstanding of the 

terminology a fundamental problem. In the fifth chapter I describe the origin of the bill of 

exchange in the causal relationship with the obligation relationship. I focus here primarily on the 

main reasons for securing a causal commitment, then here I compare the obligations secured by a 

bill of exchange vs. obligations ensured by other means of reinsurance under the Civil Code, and 

these are also listed here democratically. In the sixth chapter, I describe the means by which a 

higher appreciation of the bill of exchange can be ensured, not in the sense that its value is 

increased, but the security provided by the bill, using the legal institutes of bills of exchange, or 

official verification of the signature, when it is much easier enforceability. In the seventh chapter 

I describe the bill of exchange in the context of the creation of the bill of exchange, who are the 

parties to the contract, what is the content of the contract and, last but not least, what are bills of 

exchange causal objections. Furthermore, I deal with the institute of a blank bill, its advantages 

and disadvantages in relation to various subjects of the bill of exchange. In the eighth chapter I 

deal with the subjects of the bills of exchange, i.e. bills of exchange. The ninth chapter deals with 
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the ways of satisfying the bill, if the debtor does not fulfill the bill voluntarily. It is either the 

alienation of a bill of exchange, here is the difference between a bill of exchange and a bill of 

exchange, not the order and the way in which it is transferred, and the use of a judicial route 

through an action. In Chapter Ten, I describe the possible misuse of the Bills of Exchange by a 

stronger party, especially in labor-law matters and consumer contracts, where I also describe the 

development of Czech legislation in the context of consumer contracts, concerning the use of 

bills of exchange. In the eleventh chapter, I discuss the softening of boldness by the Supreme 

Court in relation to the lower-instance courts, describing some softening of the strict bills of 

exchange and check law based on the Supreme Court's judicial decisions. In Chapter 12, I deal 

with the institute of statute of limitations of a receivable and compare it with the statute of 

limitations of a claim. 

 

Key words  

Security Bill, blank bill, bill of exchange contract, cousal commitment, drawee, causal bill of 

exchange objections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


