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1. Aktuálnost tématu: 

Téma je aktuální zejména vzhledem k potřebám právní praxe a určitému vývoji 

v oblasti judikatury k problematice směnek. Aktuálnosti práce nasvědčovala i možnost 

revize dopadů kodifikace práva soukromého do této právní oblasti. 

2. Náročnost tématu: 

Pro zpracování tématu bylo třeba prostudovat právní úpravu, odbornou právní 

literaturu a příslušná soudní rozhodnutí. 

3.  Kritéria hodnocení práce 

Autor cíl své diplomové práce výslovně vymezil na straně 8: „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…“ Na straně 9 autor dodává „… 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 primárně kladu, chtěl napomoci.“   

Autor vytýčený cíl splnil pouze částečně. Téma vybízí věnovat se především 

problematice smlouvy o zajištění směnkou, jako právní podstaty zkoumaného tématu, 

a na to navázat analýzu směnečně právních institutů. Autor ke škodě díla relativně 

velmi omezil právní výklad smlouvy o zajištění směnkou a větší část práce soustředil 

na výklad směnečně právních institutů. Vzniklo tak dílo bez pevné struktury, vzhledem 

ke zvolenému tématu obsahově nedostatečně vyvážené. Dalším problémem práce je, 

že se principiálně zaměřuje na utřídění a popis právní úpravy a neobsahuje až na 

                                            
1 Diplomová práce mi byla přidělena původně s označením Směnka jako zajišťující institut. Následně 
jsem obdržel práci pod novým názvem se stejným obsahem. Bylo mi sděleno, že platný je název 
použitý v následně doručeném výtisku.  
2 Jde o datum uváděné v Žádosti o stanovení termínu první a druhé části státní závěrečné zkoušky 
z obchodního práva. Opravené vydání bylo dodáno později; datace v SIS uvedena 27. 5. 2019. 



výjimky nastolení právních problémů a případný návrh jejich řešení. Diplomant 

prostudoval zejména tuzemskou právní úpravu problematiky a dostupnou judikaturu 

tuzemskou. Tuzemská odborná literatura byla vcelku solidně vytěžena, byť skutečnost, 

že na uvedené téma byly publikovány dvě právní monografie, se na předložené práci 

příliš neprojevila.  Zahraniční literatura není uvedena vůbec. Poznámky pod čarou a 

citace jsou v zásadě uváděny dle obvyklých pravidel. Stylistická úroveň práce není 

zcela vyvážená, avšak neobsahuje zásadní problémy. Autor však nedodržuje pojmy 

stanovené občanským zákoníkem a promiscue používá pojmy závazek a dluh, resp. 

strana a účastník smlouvy apod. 

 

4. Některé připomínky 

K práci uvádím některé připomínky: 

 na str. 15 formulace první věty pod označením ad a) provádějící rozlišení 

výstavce a trasanta je poněkud nesrozumitelná, 

 na str. 15 ve třetí větě není jasné, kdo podpisem akceptuje přijetí směnky 

cizí, 

 na str. 16 je uváděno označení „směnka planá“ pro směnky kde je 

dlužnický závazek fingován. Odborná literatura3 používá toto označení 

pro směnky, které nemají žádný rozumný důvod pro vystavení, 

 str. 17 v části 5.1 se pojednává o zajištění velmi nepřesně a nahodile. 

Výčet možností zajištění dluhu v rámci relativních majetkových práv 

v občanském zákoníku je neúplný. Naopak tvrzení, že obecná právní 

úprava upravuje např. stand–by akreditivy není korektní, protože stand-

by akreditiv je důsledkem smluvního ujednání, 

 str. 21 druhý odstavec poslední věta – nebylo by přesnější, že směnka 

cizí na vlastní řad směnečníka je nevhodným zajišťovacím prostředkem?  

 str. 23 třetí věta nemá vhodnou stylistiku, 

 str. 23 věta opatřená pozn. 33 a str. 24 věta označená pozn. č. 36 

obsahují duplicitně tutéž informaci, 

 str. 24 až 25 – text obsahující příklady vad podpisů výstavce směnky a 

akceptanta směnky stylisticky příliš nezapadá do názvu kapitoly 6.1.2. 

 pozn. č. 38 – označení směnky sklepní používá i pozdější odborná 

literatura4. Vzhledem k již dřívějšímu použití pojmu směnka sklepní 

(např. str. 16), není jasný důvod uvedení poznámky pod čarou až na 

tomto místě, 

 str. 29 poslední odstavec – argumentaci rozsudkem Vrchního soudu 

v Praze uvedeným v pozn. č. 52 je třeba chápat v kontextu tehdy platné 

právní úpravy. Za podmínky, že by stranami směnečné smlouvy 

podnikatelé a šlo by o závazek při podnikání, přicházela by zřejmě 

v úvahu působnost tehdy platného obchodního zákoníku, 

                                            
3 Např. Kovařík, Z. Směnka jako zajištění. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 9. 
4 Např. Kovařík, Z. Směnka a šek v České republice. C. H. Beck, Praha 11994, s. 66. 



 str. 31 v části 7.1.1. se pojednává o dohodě. Nejde však o směnečnou 

smlouvu (jak by tomu mohl nasvědčovat název kapitoly 7. 1.), ale o 

dohodu o vyplňovacím právu směnečném. 

5. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Vymezte rozdíl mezi zajišťovací směnkou a směnkou zastavenou. 

6. Doporučení práce k obhajobě: 

Práce ještě splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k 

ústní obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: 

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm 

dobře. 

 

 

V Praze dne 26.6.2019    doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

         oponent 


