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Předložená diplomová práce se zabývá finančním zajištěním, tedy jedním ze způsobu 

zajištění závazku, který je upraven ustanovením § 323a a následujícími zákona číslo 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

V celé práci se jednak zevrubně zbývám popisem výše uvedeného právního institutu, 

finančního zajištění, v podobě jakou mu dává v současnosti platná a účinná právní úprava 

v České republice. Zabývám se tedy pojetím finančního zajištění v našem právním řádu, 

původem tohoto právního institutu, jeho zařazením do právního řádu České republiky a 

vymezuji základní pojmy nezbytné ke studiu této části obchodního práva České republiky. 

Dále se zabývám výkladovými a interpretačními problémy finančního zajištění, a to jak ve 

světle právní úpravy Evropské Unie, která je zjednodušeně řečeno předlohou naší právní 

úpravy finančního zjištění, tak z pohledu našich předních právních odborníků, kteří se 

finančním zajištěním zabývali v odborných publikacích, zejména v komentářích 

k obchodnímu zákoníku, a v článcích uveřejněných v odborných periodikách.  

Významnou část této práce věnuji také nově připravovanému zákonu o finančním zajištění a 

zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění. Oba tyto 

uvedené návrhy právních předpisů se v současné době nachází v pokročilém stádiu 

legislativního procesu, který umožňuje s velkou pravděpodobností předvídat jejich schválení 

Parlamentem České republiky a jejich následného vyhlášení ve Sbírce zákonů České 

republiky. Právní úpravu finančního zajištění platnou a účinnou v současné době v této práci 

také porovnávám se shora uvedenými legislativními předlohami a v jejich světle také 

zkoumám současná ustanovení obchodního zákoníku věnující se finančnímu zajištění. 

V tomto využívám jednak důvodových zpráv k příslušným legislativním návrhům a dále také 

výsledků odborné diskuze na téma novelizace finančního zajištění v České republice, které 

zveřejnilo Ministerstvo finanční České republiky.  

Ve své práci se pokouším metodou právní argumentace, kritického srovnávání textů právních 

úprav, ať již platných či připravovaných, a analyzováním odborných pramenů, prozkoumat 

institut finančního zajištění, poukázat na jeho přednosti a nedostatky.  
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