Závěr
Smlouva o úvěru je komplexním obchodněprávním vztahem, který zajišťuje základní
potřeby moderní ekonomiky. Při jejím zkoumání je nutno pracovat s několika předpisy, které
upravují buď přímo úvěrovou smlouvu, nebo smlouvy, které s ní v praxi ve většině případů
bezprostředně souvisí (zajištění). Právní úprava je až na výjimky dispozitivní, a proto zákonná
ustanovení spíše udávají směr smluvní úpravě, než aby přímo určovala práva a povinnosti
stran. V praxi se totiž právě smluvní volnost při sjednávání smlouvy o úvěru značně využívá.
Je však třeba mít na paměti, že právní řád demokratického právního státu si klade za cíl vedle
zajištění smluvní volnosti také ochranu slabší strany, která by jinak byla nucena podřídit se
straně ve vztahu dominantní.

Nelze než souhlasit s již vysloveným názorem, že „v oblasti poskytování úvěrů je
dobrým zákonem ten, který je dostatečně pružný, aby nebránil dynamice obchodních vztahů a
umožňoval stranám upravit si práva a povinnosti podle jejich konkrétních potřeb, a zároveň
dostatečně určitý a přesný na to, aby byl efektivně schopný zabraňovat zneužívání práva
silnější strany.“1 Nynější právní úprava tomuto požadavku dle mého názoru vyhovuje, což
dokládá fakt, že v připravovaném novém občanském zákoníku úprava úvěrové smlouvy
vychází z úpravy stávající. Soukromoprávní úprava si však obecně neklade za cíl postihnout
všechny aspekty lidského jednání, a tak to nečiní ani ustanovení o smlouvě o úvěru, a to i přes
poměrně zdařilou úpravu. Je zde tedy, a dle mého názoru je tomu tak dobře, vždy prostor pro
diskuzi o charakteru jednotlivých ustanovení a jejich aplikaci v praxi a zejména pak o smluvní
úpravě úvěrových smluv.

Při práci se zákonem, odbornou literaturou a judikaturou jsem se snažil učinit si právě
na tyto diskutované aspekty úvěrové smlouvy vlastní názor a s náležitým odůvodněním jej
formulovat v této práci.
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