
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 



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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