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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Bankovní záruka je téma standardně zpracovávané. 

2. Náročnost tématu:
Zpracování práce vyžaduje prostudování právní úpravy, odborné literatury a 

judikatury. 
Diplomant v práci postupoval od obecného ke zvláštnímu. Nejprve vymezil 

prameny a obsah platné právní úpravy bankovní záruky, poté v dalších částech 
zkoumal jednotlivé druhy bankovních záruk. V šesté části se věnoval i návrhu 
budoucí právní úpravy tohoto institutu v připravovaném občanském zákoníku.

3. Kritéria hodnocení práce:
Cíl práce spočívající v „charakteristice nejpodstatnějších prvků tohoto způsobu 

zajištění obchodních vztahů, stejně jako vztahů vznikajících při jeho užití a jeho 
jednotlivých druhů, a to jak ve vnitrostátním, tak v krátkosti také v mezinárodním 
měřítku“ (str. 6) byl předloženým dílem naplněn.
 Práce vytěžila v přiměřené míře poněkud omezenou českou odbornou 
literaturu. V práci jsou zastoupeny i odkazy na odbornou literaturu cizojazyčnou. 
Počet poznámek pod čarou (136) je odpovídající pro diplomovou práci tohoto 
rozsahu.  V práci jsou obsaženy odkazy i na významnou judikaturu v této oblasti.

Hloubka provedeného právního rozboru zpracovaného tématu odpovídá 
rozsahu diplomové práce. Na kvalitě práce se příznivě odrážejí i některé praktické 
poznatky o činnosti bank v oblasti sjednávání a vystavování bankovních záruk.  

Diplomová práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň. 
Za určitou slabší stránku diplomové práce považuji absenci vlastních názorů 

autora. Dílo na některých místech (např. str. 20 nebo 28) poukazuje na některé 
sporné otázky při výkladu právní úpravy. Autor se však nepřiklání k žádnému 
názorovému proudu. 

4. Další vyjádření k práci:
Některé další připomínky k dílu:

• současně platný obchodní zákoník neobsahuje právní úpravu 
finančního zajištění (str. 10),



• dílo uvedené v pozn. č. 27 na str. 16 a na str. 26 jsem nenalezl 
v seznamu použité literatury,

• právní názor uvedený na str. 19 díla o tom, že samotné vydání 
záruční listiny bankou nemůže způsobit žádné právní účinky vůči 
věřiteli, považuji za diskusní. 

• konosament není cenným papírem podle zákona č. 591/1992 
Sb., o cenných papírech (str. 49).
  

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:
Považuje diplomant bankovní záruku za jednostranný nebo dvoustranný 

právní úkon?

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Předběžně hodnotím diplomovou práci stupněm  1-2.

V Praze dne 12.2.2011 JUDr. Petr Liška, LL.M.  
oponent


