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Úvod 
 

 Institut bankovní záruky představuje jeden z nejkvalitnějších a nejjistějších 

způsobů zajištění rizik vyplývajících z širokého spektra smluvních vztahů. Proto je 

bankovní záruka využívána nejen v oblasti mezinárodního obchodu, ale její význam 

v současnosti stoupá i při zajišťování některých vnitrostátních závazkově právních 

vztahů. 

 Cílem této práce je podat charakteristiku 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. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První část, tvořená kapitolami 1 až 3, se 

zabývá bankovní zárukou z právně teoretického hlediska. Druhá část, tvořená 

kapitolami 4 a 5, nabízí pohled na bankovní záruku z hlediska jejího uplatňování 

v praxi, včetně vymezení jednotlivých, nejčastěji užívaných druhů. 

 V první kapitole je obecně nastíněna problematika účelu a podstaty 

zajišťovacích právních prostředků v českém právním řádu a jejich funkce. 

 Druhá kapitola se zabývá již konkrétně bankovní zárukou, a to její právní 

úpravou ve vnitrostátním, evropském a mezinárodním právu. V rámci přehledu 

vnitrostátní úpravy je také krátce zmíněna úprava, která v českém právním řádu 

předcházela úpravě současné. 

 Nejobsáhlejší část této práce tvoří kapitola třetí, která by měla komplexně pokrýt 

celou podstatu institutu bankovní záruky, jak je v současnosti upravena v českém 

právním řádu. Tato kapitola proto vychází zejména z aktuálních platných předpisů, 

odborné literatury, především ve formě komentářů k používaným zákonům, a také 

jednotlivých publikací či statí věnujících se tématu bankovní záruky. Pozornost v této 

kapitole je věnována procesu vzniku bankovní záruky a požadavkům kladeným na její 

formu. Dále je zde uvedena charakteristika jednotlivých subjektů vystupujících v rámci 

bankovní záruky, zejména pak subjektu oprávněného poskytovat bankovní záruky. 

Následuje charakteristika právních vztahů vznikajících mezi těmito subjekty, a to jak 

vztahů vyplývajících přímo z bankovní záruky, tak vztahů, jež musí předcházet jejímu 

samotnému vzniku. Následně je v této kapitole popsán a vysvětlen proces uplatňování 

práv z bankovní záruky, včetně úpravy námitek, které mohou být dány bance proti 
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tomuto uplatnění. Na konci této kapitoly jsou uvedeny jednotlivé možné způsoby 

zániku bankovní záruk. 

 Kapitola čtvrtá je věnována rozboru jednotlivých druhů bankovních záruk. 

Třídění bankovních záruk je provedeno na základě rozličných kritérií, kterými jsou 

např. existence podmínek pro uplatnění práv z bankovní záruky, či peněžní nebo jiná 

povaha zajišťovaného závazku. V případě neplatebních záruk je věnována pozornost 

nejčastěji užívaným druhům těchto záruk, které jsou ve většině případů podrobně 

upraveny ve veřejnoprávních předpisech. Tato kapitola se také věnuje otázce zvláštního 

druhu bankovní záruky, kterým je slib odškodnění neboli indemnita, a také je zde 

uvedena krátká charakteristika tzv. stand-by akreditivu, což je institut velice podobný 

bankovní záruce, jak je známa v českém právním řádu, který se ovšem užívá zejména 

v rámci mezinárodního obchodování se Spojenými státy americkými. 

 V kapitole páté jsou popsány výhody užívání bankovní záruky v mezinárodním 

obchodu a také její postupné uplatňování v rámci vnitrostátního práva, kdy tohoto 

zajišťovacího institutu využívá již několik veřejnoprávních předpisů k zajištění 

povinností z nich vyplývajících. 

 Poslední kapitola obsahuje zhodnocení některých kladů a záporů současné 

právní úpravy. Jsou zde také uvedeny návrhy, které by mohly směřovat ke zlepšení této 

právní úpravy. Krátce je zmíněna podoba bankovní záruky v návrhu nově 

připravovaného občanského zákoníku. 

Všechny uvedené právní předpisy jsou ve znění pozdějších předpisů, není-li uvedeno 

jinak. Tato práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 1. prosince 2010. 
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1 Zajištění závazků v českém právním řádu 
 

 Zakotvení zajišťovacích instrumentů v právním řádu slouží k upevnění pozice 

oprávněného (věřitele) ze závazkově právního vztahu a k posílení jeho jistoty, že 

závazek bude povinným (dlužníkem) splněn řádně a včas. V nejobecnějším smyslu lze 

říct, že takovéto zajištění poskytuje již samotná existence právního řádu a konkrétních 

zákonů, které definují postavení účastníků závazkově právních vztahů a jejich vzájemná 

práva a povinnosti. V konkrétní podobě pak můžeme spatřovat možnost zajištění 

závazkově právních vztahů a závazků z nich vyplývajících v právním zakotvení 

jednotlivých zajišťovacích instrumentů.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že se tato práce zabývá možností zajištění závazků 

pomocí bankovní záruky, je vhodné na tomto místě nejprve definovat co je to 

závazkový právní vztah a závazek z něj vyplývající. Závazkový právní vztah definuje § 

488 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ObčZ“) takto: „Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo 

na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“ 1 

Závazkem je tedy v tomto smyslu povinnost dlužníka vzniklá na základě určité právní 

skutečnosti, jejichž demonstrativní výčet uvádí § 489 ObčZ.2

 Bankovní záruka a závazkové vztahy z ní vyplývající jsou ve smyslu § 261 odst. 

3 písm. e) ObchZ tzv. absolutními obchody, tedy závazkovými vztahy řídícími se 

obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků.

 Obchodním závazkovým 

vztahem je pak ve smyslu § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“ nebo „obchodní zákoník“), závazkový 

vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti nebo mezi podnikateli a státem 

nebo samosprávnou územní jednotkou, stejně jako tzv. absolutní obchody podle § 261 

odst. 3 ObchZ a právní vztahy vzniklé při zajišťování obchodních závazků, případně 

závazkové vztahy mezi jinými osobami (nepodnikateli), které si použití obchodního 

zákoníku dohodnou. 

3

                                                 
1 Ustanovení § 488 ObčZ. 

 Tato práce se proto nadále 

2 Podle ustanovení § 489 ObčZ vznikají závazky „z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze 
způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně.“ 
3 K povaze bankovní záruky jako absolutního obchodu viz kapitola 2.2 Právní úprava bankovní 
záruky v českém právním řádu. 
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vztahuje k závazkům a jejich zajištění pouze ve smyslu obchodních závazků spadajících 

obecně pod ustanovení obchodního zákoníku. 

 Zajištění závazku spočívá na skutečnosti, že k původnímu, již existujícímu 

závazku (v případě zajištění ručením podle § 304 odst. 2 ObchZ je připuštěna možnost 

zajištění i závazku budoucího4) přistupuje další, vedlejší závazkový vztah. Důsledkem 

toho je, že vedle sebe stojí hlavní, zajišťovaný vztah a vztah vedlejší, zajišťující. Z této 

skutečnosti tak vyplývá akcesorická povaha zajišťujícího právního vztahu, jejímž 

důsledkem je, že zajišťovací závazek je zcela závislý na existenci závazku hlavního (s 

výjimkou vzniku zajištění podle výše zmíněného ustanovení § 304 odst. 2 ObchZ). 

Stejně jako jiné právní vztahy, i zajišťovací právní vztah vzniká na základě určitých 

právních skutečností. Touto skutečností může být určitý právní úkon jednostranný 

(například vystavení záruční listiny bankou podle § 313 ObchZ nebo uznání závazku 

podle § 323 ObchZ), či právní úkon dvoustranný (například uzavření zástavní smlouvy 

podle § 552 ObčZ). Dále pak může zajištění vzniknout na základě výroku orgánu 

veřejné moci (zřízení soudcovského zástavního práva na nemovité věci podle § 338b a 

následující zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) a 

konečně může zajištění vzniknout ze zákona.5, 6

 Jednotlivé zajišťovací instrumenty plní několik funkcí, z nichž nejpodstatnější 

jsou funkce zajišťovací a funkce uhrazovací. Funkce zajišťovací „záleží v tom, že právo 

věřitele vůči dlužníkovi prostředky zajištění zabezpečují z hlediska budoucího 

uspokojení a motivují dlužníka k včasnému plnění závazku.“

 

7 Funkce uhrazovací pak 

„spočívá v tom, že prostředky zajištění ve většině případů dávají věřiteli možnost 

dospělé právo za stanovených podmínek a stanoveným způsobem uspokojit, jestliže není 

uspokojeno dlužníkem.“ 8

                                                 
4 Ustanovení § 304 odst. 2 ObchZ stanoví: „Ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu 
nebo jehož vznik je závislý na splnění podmínky“. 

 Z dalších funkcí lze jmenovat funkci sankční, která se 

projevuje u zajišťovacího instrumentu smluvní pokuty podle § 544 a následující ObčZ a 

ustanovení § 300 a následující ObchZ. Na tuto funkci lze usuzovat z § 544 odst. 1 

ObčZ, který stanoví, že účastník, který poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je 

5 Vzhledem k velkému rozsahu možných způsobů vzniku zajištění ze zákona by jejich úplný výčet 
přesáhl rozsah této práce, proto je vznik zajištění ze zákona uveden pouze jako jedna z možností 
vzniku zajištění bez podrobnějšího komentáře. 
6 Bejček J., Eliáš K., Raban, P., Kurs obchodního práva : obchodní závazky, 4. vydání, Praha. C. H. 
Beck, 2008, s. 127 – 128. 
7 Plíva S., Obchodní závazkové vztahy, 2. vyd., Praha, ASPI, a. s., 2009, s. 75. 
8 Tamtéž, s. 75. 
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zajištěno smluvní pokutou, „ je zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku 

porušením povinnosti nevznikne škoda.“9

 Úprava jednotlivých zajišťovacích instrumentů není obsažena pouze 

v obchodním zákoníku, ale také v zákoníku občanském. Obchodní zákoník obsahuje 

relativně komplexní úpravu ručení (§ 303 až 312), bankovní záruky (§ 313 až 322), 

uznání závazku (§ 323) a finančního zajištění (§ 323a až 323f). Tato komplexní úprava 

se užije pro všechny obchodní závazkové vztahy podle § 261, případně § 262 ObchZ. 

Použití občanského zákoníku je v těchto případech téměř úplně vyloučeno. Další 

skupinu zajišťovacích instrumentů tvoří prostředky jejichž obecná úprava je obsažena 

v občanském zákoníku, přičemž obchodní zákoník obsahuje některá odlišná ustanovení 

vztahující se na obchodní závazkové vztahy. Jedná se o tyto instrumenty: smluvní 

pokuta (§ 544 a 545 ObčZ a § 300 a 301 ObchZ) a zastavení obchodního podílu (§ 552 

ObčZ a § 117a ObchZ). Poslední skupinu tvoří zajišťovací instrumenty, jejichž právní 

úprava je obsažena pouze v občanském zákoníku, a proto se tato ve smyslu § 1 odst. 1 

ObchZ použije i pro obchodní závazkové vztahy. Mezi tyto instrumenty patří zástavní 

právo k věcem uvedeným v § 153 odst. 1 ObčZ, vyjma zástavního práva k obchodnímu 

podílu a cenným papírům (zvláštní úpravu obsahuje zákon o cenných papírech) a právo 

zadržovací (§ 175 až 180 ObčZ). Dále se jedná o zajištění závazků převodem práva (§ 

553 ObčZ), zajištění postoupením pohledávky (§ 554 ObčZ), poskytnutí jistoty (§ 555 

až 557 ObčZ), uznání dluhu (§ 558 ObčZ) a dohoda o srážkách ze mzdy (§ 551 ObčZ). 

 Další funkcí, kterou lze rozeznat v případě 

uznání závazku podle § 323 ObchZ, je funkce posílení procesního postavení účastníka 

oprávněného z takto zajištěného závazku. Důsledkem tohoto uznání je vytvoření 

vyvratitelné právní domněnky, že závazek v uznaném rozsahu v době uznání trval, čímž 

se ulehčuje postavení oprávněného v případě nutnosti dokazování existence uznaného 

závazku v případném soudním procesu. 

Další části této práce se budou týkat již výhradně pouze bankovní záruky, s výjimkou 

případných srovnání s jinými zajišťovacími prostředky. 

  

                                                 
9 Ustanovení § 544 odst. ObčZ. 



11 
 

2 Právní úprava bankovní záruky 
 

2.1 Právní úprava bankovní záruky v českém právním řádu 
 

 Právní úprava bankovní záruky je výhradně obsažena pouze v obchodním 

zákoníku, a to v části 3., hlava I., díl VI., § 313 až 322 ObchZ. Bankovní záruka je tedy 

upravena jako samostatný zajišťovací institut, odlišný od ručení (jehož úprava je 

obsažena v § 303 až 312 ObchZ). Ve vztahu k úpravě ručení podle obchodního 

zákoníku „je úprava bankovní záruky úpravou zvláštní, takže má přednost před 

úpravou ručení.“10 Z dalších ustanovení obchodního zákoníku, která se týkají bankovní 

záruky, lze uvést ustanovení o ručení (§ 303 až 312 ObchZ) a ustanovení o mandátní 

smlouvě (§ 566 až 576 ObchZ), jejichž přiměřené použití pro bankovní záruku a na 

vztah mezi bankou a dlužníkem stanoví § 322 ObchZ. Z ustanovení obchodního 

zákoníku upravujících ručení jsou na bankovní záruku přiměřeně použitelná ustanovení 

§ 304 ObchZ, který vymezuje jaký závazek lze zajistit ručením, a ustanovení § 305 

ObchZ zakládající povinnost věřitele sdělit ručiteli výši zajištěné pohledávky. Z dalších 

ustanovení přichází v úvahu užití § 310 a 311 ObchZ. Ostatní ustanovení obchodního 

zákoníku nelze na bankovní záruku užít, a to buď z důvodu zvláštní úpravy v rámci 

bankovní záruky, nebo z toho důvodu, že užití těchto ustanovení by odporovalo povaze 

bankovní záruky. 11 Převážně celá úprava bankovní záruky je tvořena dispozitivními 

ustanoveními12, s výjimkou § 313, § 321 odst. 4 a § 322 ObchZ. Pro povahu bankovní 

záruky, respektive závazkové vztahy z ní vyplývající, má význam také ustanovení § 261 

odst. 3 písm. e) ObchZ, z něhož vyplývá, že se tyto vztahy řídí obchodním zákoníkem 

bez ohledu na povahu účastníků tohoto vztahu.13

 V následujících částech této práce je bankovní záruce věnována pozornost 

především právě z pohledu úpravy obsažené v obchodním zákoníku. 

  

 

                                                 
10  Holeyšovský, M., Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky 
v podnikové, bankovní a právní praxi, Praha, Newsletter, 1994, s. 91. 
11 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkové vztahy : § 261 – 
408, 2. upr. vyd., Praha, Linde, 1998, s. 251 až 253. 
12 Strany se od těchto ustanovení mohou ve smyslu § 263 odst. 1 ObchZ odchýlit. 
13 K otázce povahy vztahů mezi jednotlivými subjekty bankovní záruky jako absolutního obchodu 
viz kapitola 3.5 Subjekty bankovní záruky. 
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2.2 Srovnání stávající a předchozí právní úpravy bankovní záruky 
 

 Pro ucelenější náhled na právní úpravu bankovní záruky je vhodné se také 

zmínit o úpravě, která předcházela té současné. Před vstupem obchodního zákoníku 

v účinnost dne 1. ledna 1992 byla právní úprava bankovní záruky obsažena v hlavě IV., 

díl XX, oddíl 3, § 665 až 675 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích 

v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZMO“). V této době byla bankovní záruka „používána 

převážně ve vztahu k zahraničí, kdy výsadní postavení v poskytování bankovních záruk 

měla Československá obchodní banka.“14 Při porovnání úpravy obsažené v zákoníku 

mezinárodního obchodu a současné úpravy bankovní záruky v obchodním zákoníku lze 

nalézt některé odlišnosti. V první řadě je to skutečnost, že starší úprava bankovní záruky 

nebyla řazena mezi zajišťovacími prostředky, ale byla zařazena v hlavě IV. Zvláštní 

ustanovení o některých závazkových vztazích, díl XX Některé smlouvy o bankovních 

obchodech. Bankovní záruka tedy byla považována obchodní závazkový vztah. Podle I. 

Pelikánové odpovídá smluvní povaha podstatě bankovní záruky, protože „poskytnutí 

bankovní záruky je operací, jež je považována v bankovní praxi za formu poskytnutí 

úvěru, avšak je podstatně levnější než běžný úvěr, protože banka nemusí reálně uvolnit 

peněžní prostředky, ale poskytuje pouze svůj podpis.“15 Z dalších odlišností minulé a 

současné úpravy stojí za zmínku formulace bankovní záruky v § 665 odst. 1 ZMO: 

„Bankovní zárukou se zavazuje banka (peněžní ústav) vůči příjemci záruky 

(oprávněnému), že oprávněného uspokojí podle obsahu záruky v případě, že určitá třetí 

osoba nesplní svůj závazek nebo že budou splněny podmínky v záruce uvedené.“ 16

                                                 
14  Holeyšovský, M., Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky 
v podnikové, bankovní a právní praxi, Praha, Newsletter, 1994, s. 91. 

 

Podstatný rozdíl oproti současné úpravě je ve formulaci subjektu, vůči kterému se banka 

zavazuje. Úprava v § 665 odst. 1 ZMO umožňovala bance zavázat se vůči příjemci 

záruky, tedy jakékoli osobě uvedené v záruční listině jako oprávněné ze záruční listiny a 

nebyla omezena, na rozdíl od současné úpravy v § 313 ObchZ, pouze na osobu věřitele 

15 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkové vztahy : § 261 – 
408, 2. upr. vyd., Praha, Linde, 1998, s. 239. 
16 Ustanovení § 665 odst. ZMO. 
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ze zajišťovaného závazkového vztahu. 17

 

 Dalším rozdílem, který lze shledat je 

skutečnost, že v § 672 ZMO byla výslovně uvedena forma bezpodmínečné bankovní 

záruky na první výzvu oprávněného a bez námitek. V současné úpravě je tento druh 

záruky zmíněn pouze nepřímo v ustanovení § 317 ObchZ. 

2.3 Právní úprava bankovní záruky v evropském právu 
 

 V rámci práva Evropské unie (dále jen „EU“) není bankovní záruka unifikována 

žádným právním předpisem. Tato skutečnost je zřejmě důsledkem poměrně stabilní 

mezinárodní zvyklostní úpravy, které lze využít jak v mezinárodním obchodním styku 

s nečlenskými státy, tak v obchodním styku mezi státy členskými. 

 V oblasti poskytování bankovních záruk bankami členských států EU je 

významná Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 

2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (dále jen „Směrnice“). 

Podle Přílohy 1 Směrnice je poskytování záruk a příslibů jednou z činností 

podléhajících vzájemnému uznání. Toto vzájemné uznání ve smyslu čl. 23 a 24 

Směrnice znamená, že uvedené finanční a úvěrové instituce mohou poskytovat služby 

vymezené Přílohou 1 Směrnice (tedy i poskytování bankovních záruk) na území celé 

EU, a to buď formou trvalého usazení zřízením pobočky ve smyslu čl. 25 až 27 

Směrnice, nebo v rámci volného pohybu služeb ve smyslu čl. 28 Směrnice. 

 

2.4 Právní úprava v mezinárodním právu 
 

 Na mezinárodním poli existuje pouze jediná mezinárodní mnohostranná úmluva 

vztahující se k bankovní záruce. Tou je Úmluva OSN pro nezávislé záruky a stand-by 

akreditivy.18

                                                 
17 Uvedené omezení v současné úpravě vyplývá z jazykového výkladu § 313 a 314 ObchZ, kdy je 
zmiňováno nesplnění zajišťovaného závazkového vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. 

 Tato úmluva byla vydána Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo 

v roce 1995 v New Yorku. Úmluva vstoupila v platnost v roce 2000, ovšem do dnešní 

18 United Nations Convention on Indenpendent Guarantees and Stand-by Letters of Credit. 
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doby k ní přistoupilo pouze osm státu.19 Jedním ze signatářů jsou také Spojené státy 

americké, tyto však dosud k úmluvě nepřistoupily.20

 Mnohem větší význam mají v této oblasti jednotná pravidla vydávána 

Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Jedná se o Jednotná pravidla pro kontraktní 

záruky (publ. MOK č. 325)

 

21, Uniform Rules for Contract Bonds (ICC Publ. No. 524)22 

a Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (publ. MOK č. 758, Revize 

2010) 23 , (dále jen „URDG 758“). Z uvedených publikací jsou nejvíce využívána 

pravidla URDG 758, respektive původní Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na 

požádání (publ. MOK č. 458)24, (dále jen „URDG 458“). Nová pravidla URDG 758 

nabyla účinnosti 1. července 2010 a aktualizovala tak pravidla URDG 458, která byla 

od roku 1992 nezměněna. Během let pravidla URDG získala celosvětové přijetí. Tato 

pravidla přijala organizace FIDIC, později pak tato pravidla začlenila do svých 

bezpodmínečných záruk také Světová banka.25

 Jednotná pravidla představují soubor mezinárodních zvyklostí uplatňujících se 

v oblasti záruk. V nich uvedené zvyklosti lze považovat za obchodní zvyklosti obecně 

uznávané v mezinárodním obchodě ve smyslu § 264 odst. 1 a § 730 ObchZ a lze k nim 

přihlédnout za podmínky, že nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se zákonem. 

Ovšem již pravidla URDG 458 stanovila ve svém čl. 1 pro případ podřízení pravidlům 

URDG 458 povinnost výslovně na tyto pravidla v textu takovéto záruky odkázat.

 Představují poměrně podrobný návod 

pro tvorbu bankovních záruk, jejich vystavování, stejně jako nakládání s nimi a 

uplatnění práv z nich pro všechny subjekty, které se rozhodnou k zajištění svých 

závazků pomocí této záruky. 

26

                                                 
19 Jedná se o tyto státy: Bělorusko, Ekvádor, Salvador, Gabon, Kuvajt, Libérie, Panama, Tunis. 

 

Stejná povinnost zůstala zachována i v nově vydaných pravidlech URDG 758. 

Z uvedeného vyplývá, že při užití těchto pravidel tuzemským vydavatelem bankovní 

20 1995 – United Nations Convention on Indenpendent Guarantees and Stand-by Letters of Credit 
Status [online], Uncitral, 2006 [cit 2010-10-24], Dostupné na WWW: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_status.ht
ml> 
21 Uniform Rules for Contract Guarantees (ICC Publ. No. 325). 
22 Pro tato jednotná pravidla neexistuje český ekvivalent. 
23 Uniform Rules for Demand Guarantees (ICC Publ. No. 758, 2010 Edition). 
24 Uniform Rules for Demand Guarantees (ICC Publ. No. 458) 
25  New rules for demand guarantees effective 1 July [online], ICC´s Commission on Banking 
technique and practice, 2010 [cit 2010-10-24], Dostupné na WWW: 
<http://www.iccwbo.org/policy/banking/index.html?id=37735> 
26 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 113 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_status.html�
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_status.html�
http://www.iccwbo.org/policy/banking/index.html?id=37735�
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záruky se již nebude jednat o mezinárodní obchodní zvyklosti ve smyslu § 264 odst. 1 a 

§ 730 ObchZ, ale o obchodní zvyklosti ve smyslu § 264 odst. 2 ObchZ. V tomto případě 

mají v souladu s ustanovením § 264 odst. 2 ObchZ přednost před ustanoveními 

obchodního zákoníku, s výjimkou ustanovení kogentních. 
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3 Bankovní záruka 
 

3.1 Obecně k povaze bankovní záruky 
 

 Bankovní záruka představuje zajišťovací prostředek, který se vyvinul především 

pro potřeby mezinárodního obchodu a zajištění rizik z něj vyplývajících. 

V mezinárodním měřítku se můžeme s bankovní zárukou (především pak se zárukou 

nepodmíněnou, na první výzvu) setkat poprvé začátkem 70. let 20. století v souvislosti 

s rozvojem některých blízkovýchodních zemí. Rozvoj těchto zemí související s jejich 

ropným bohatstvím jim umožnil uzavírat smlouvy na velké projekty (infrastruktura, 

veřejná zařízení, průmyslové celky, národní obrana) se západními obchodními 

společnostmi. A právě pro zajištění těchto velkých projektů se začalo využívat zajištění 

ve formě bankovní záruky.27

 Obchodní zákoník neobsahuje, na rozdíl od ustanovení § 665 odst. 1 ZMO, 

výslovnou definici bankovní záruky, pouze v § 313 ObchZ upravuje její vznik. 

Bankovní záruku lze tedy definovat pouze výkladem ustanovení obchodního zákoníku 

vztahujících se k ní, a to tak, že bankovní záruka představuje právně samostatný 

závazek banky uspokojit věřitele za podmínek stanovených v bankovní záruce a tento 

závazek v případě bezpodmínečné bankovní záruky, existuje nezávisle na existenci 

hlavního, zajišťovaného závazku.

 

28 V této souvislosti lze tedy mluvit o abstraktní, či 

kvaziabstraktní povaze bankovní záruky. Abstraktní povahu bankovní záruky potvrdil 

také Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 19. září, ve kterém se ztotožnil 

s právním názorem soudu prvého stupně, že pro plnění banky z bankovní záruky„není 

rozhodující, zda beneficient měl ve vztahu k žalovanému nevypořádané nároky, …, 

nýbrž to, zda byly splněny podmínky záruky …“ 29

                                                 
27 Andrews, G. M., Miller, R., Law of Guarantees, London, Sweet and Maxwell, 2000, s. 1. 

 Tedy jinými slovy, nezávislost 

bankovní záruky na zajišťovaném závazku se projevuje v tom, že banka plní svůj 

závazek, pokud jsou splněny podmínky stanovené zárukou, aniž by zkoumala stav 

závazkového vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. 

28  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2387/2007, in Soudní 
judikatura, č. 1, roč. 2010, str. 54. 
29 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2006, sp. zn. 5 Cmo 265/2006, in Soudní 
rozhledy, č. 4, roč. 2007, str. 151. K povinnosti banky plnit ze záruční listiny viz kapitola 3.6.2 
Plnění banky. 
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 Přestože je bankovní záruka jako zajišťovací institut upravena obchodním 

zákoníkem samostatně, jedná se o institut velice podobný ručení. Tato podobnost se 

projevuje mimo jiné v podobné konstrukci obou zajišťovacích instrumentů, jelikož u 

obou zajišťuje splnění hlavního závazku třetí subjekt odlišný od dlužníka i věřitele, tzv. 

ručitel. „Účel tohoto zajišťovacího institutu (bankovní záruky, pozn. autora) je shodný 

s účelem institutu ručení, …“30

 Rozdíl mezi bankovní zárukou a ručením lze spatřovat ve skutečnosti, že 

bankovní záruku, na rozdíl od ručitelského prohlášení, které může vydat jakákoli 

fyzická či právnická osoba, může vystavit pouze banka. Jiným rozdílem je, že 

poskytnutí zajištění závazku formou bankovní záruky je vždy úplatné. Dalšími rozdíly 

jsou vyloučení principu akcesority u bankovní záruky

 Na to, že bankovní záruka představuje určitý specifický 

druh ručení lze usuzovat i z ustanovení § 322 odst. 1 ObchZ, který obsahuje odkaz na 

přiměřené použití ustanovení obchodního zákoníku o ručení pro otázky v rámci úpravy 

bankovní záruky neupravené.  

31 , vyloučení principu 

subsidiarity 32  a možnost postoupení pohledávky z bankovní záruky věřitelem, bez 

nutnosti postoupit také hlavní pohledávku věřitele vůči dlužníkovi za podmínek 

stanovených § 318 ObchZ (toto je projevem především vyloučení principu akcesority 

bankovní záruky, jestliže záruční listina nestanoví jinak).33 Nutno ovšem pamatovat na 

skutečnost, že obsah záruční listiny není zásadně obchodním zákoníkem nijak 

omezen.34

                                                 
30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. srpna 2003, sp. zn. 29 Odo 176/2001, in Soudní judikatura 
č. 9. roč. 2003, str. 727. Shodnost účelu ručení a bankovní záruky konstatoval Nejvyšší soud 
v souvislosti s dokazovanou skutečností, že nelze činit podle § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkurzu a vyrovnání, ve znění účinném od 1. dubna 1998 do 30. dubna 2000, rozdíl mezi ručitelem 
obecným a ručitelem zvláštním (bankou poskytující bankovní záruku). 

 Strany si proto mohou dohodnout takový obsah záruční listiny, který bude 

zakládat jak princip subsidiarity, tak princip akcesority bankovní záruky, stejně jako 

nutnost spolu s postoupením pohledávky z bankovní záruky, postoupit také hlavní 

pohledávku. V konečném důsledku tak lze dohodou stran přiblížit bankovní záruku, 

31  Princip akcesority znamená vázanost zajišťovacího závazku na platnost a existenci závazku 
zajišťovaného. Z výkladu ustanovení § 313 poslední věta, 317 a 318 ObchZ lze dovodit, že 
akcesorita bankovní záruky musí být výslovně v záruční listině stanovena. 
32  Subsidiarita znamená, že zajišťovací závazek má pouze podpůrnou úlohu a plnění ze 
zajišťovacího závazku je vázáno na neúspěšné uplatnění práv věřitelem proti dlužníkovi. Z § 317 
ObchZ vyplývá, že předchozí výzva dlužníkovi je nutná pouze v případě, že tak stanoví záruční 
listina. Tedy i subsidiarita musí být v záruční listině výslovně zakotvena, jinak se neuplatní. 
33 Eliáš, K., Bankovní záruka, Právní praxe, 1995, s. 634 až 635. 
34  Vyjma kogentního ustanovení § 313 ObchZ, podle kterého musí záruční listina obsahovat 
prohlášení banky, kterým se zavazuje uspokojit věřitele, určení peněžité částky do jejíž výše bude 
věřitel uspokojen a podmínky, za jakých je banka povinna plnit. 
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respektive záruční listinu, ručitelskému prohlášení tak blízko, že jediným rozdílem, 

který zachová povahu záručního prohlášení jako bankovní záruky, bude skutečnost, že 

toto prohlášení učinila banka, toto prohlášení bylo vystaveno za úplatu a obsahuje 

určení peněžité částky, do jejíž výše je banka povinna plnit. Přesto ani tyto znaky 

nedokážou přesně odlišit bankovní záruku od prostého ručení (zejména proto, že banky 

mohou poskytovat samozřejmě také obecnou formu ručení), z čehož je opět patrná 

velká podobnost mezi zajištěním formou bankovní záruky a zajištěním formou prostého 

ručení. 

 

3.2 Vznik bankovní záruky 
 

 Úpravu vzniku bankovní záruky obsahuje ustanovení § 313 ObchZ, ve kterém se 

stanoví: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že 

uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže 

určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky 

stanovené v záruční listině.“35

 Vydání záruční listiny musí předcházet smlouva mezi osobou vydávající 

bankovní záruku a osobou, která je ve většině případů dlužníkem osoby, v jejíž 

prospěch se bankovní záruka vystavuje.

 Toto ustanovení je ustanovením základním a tedy podle 

§ 263 odst. 2 ObchZ kogentním, strany se od něj nemohou odchýlit. 

36 Další předpoklad vydání záruční listiny uvádí 

P. Liška: „Předpokladem pro vznik bankovní záruky je v prvé řadě vzájemný závazkový 

vztah mezi věřitelem a dlužníkem, ať již v podobě připravované nebo sjednané smlouvy 

kupní, o dílo apod.“37

 Z výše uvedeného ustanovení § 313 ObchZ lze dovodit, že bankovní záruka, 

respektive písemné prohlášení banky v záruční listině, představuje jednostranný právní 

úkon. Vznik bankovní záruky je tak vázán na vystavení tohoto písemného prohlášení. 

Od vzniku bankovní záruky je třeba odlišovat její účinnost, tedy schopnost vyvolat 

zamýšlené právní účinky. Zamýšleným právním účinkem v tomto případě bude vznik 

zajišťovacího právního vztahu mezi bankou a věřitelem. Pro určení okamžiku, od 

kterého je bankovní záruka účinná, je nutné definovat, zda jde v případě bankovní 

 

                                                 
35 Ustanovení § 313 ObchZ. 
36 Viz dále kapitola 3.5.2 Vztah mezi dlužníkem a bankou. 
37 Liška, P., Nad institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007, s. 653. 
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záruky o jednostranný právní úkon neadresovaný nebo adresovaný. 38  Z povahy 

bankovní záruky vyplývá, že jde o adresovaný jednostranný právní úkon, protože 

záruční listina je bankou vydávána vždy ve prospěch určité konkrétní osoby, 

beneficienta z bankovní záruky. Pro adresované právní úkony platí, že se „stávají 

perfektními (účinnými), a tedy právní následky s nimi spojené nastávají ve chvíli, kdy 

projev vůle dojde adresátovi.“ 39  Na základě uvedených skutečností lze uvést, že 

samotný fakt vydání záruční listiny bankou nemůže ještě způsobit žádné právní účinky 

vůči věřiteli, který o existence této záruky zatím neví. Je nezbytné, aby se oprávněný 

subjekt o existenci této záruční listiny dozvěděl, tedy, aby mu byla záruční listina 

doručena. Tímto doručením je proces vzniku bankovní záruky dovršen. Bankovní 

záruka je platná a účinná, přičemž není pro platnost a účinnost této záruky nutný 

souhlas věřitele ani dlužníka. Tento závěr potvrzuje také rozsudek Vrchního soudu 

v Praze ze dne 3. března 1997. V tomto rozsudku Vrchní soud, jako soud odvolací, 

mimo jiné konstatuje: „... nemůže mezi zaručující se bankou a beneficientem vzniknout 

právo dříve, než je listina beneficientovi doručena. I jednostranný právní úkon musí mít 

svého adresáta a i on nemůže být účinný, není-li zvláštní právní úpravy, dříve, než mu 

dojde.“40 Tento rozsudek také odpovídá na otázku, kým a jakým způsobem má být 

záruční listina beneficientovi doručena. Z uvedeného rozsudku vyplývá, že způsob 

doručení záruční listiny beneficientovi je vždy věcí dohody mezi bankou a jejím 

klientem, v jehož prospěch je tato listina vystavena. Záruční listina tak může být 

doručena bankou, jejím klientem či jinou třetí osobou.41

 Je tedy zřejmé, že formálně se závazek banky, vyplývající z jí vydané záruční 

listiny, zakládá doručením této listiny věřiteli a vyslovení souhlasu věřitele není nutné 

pro vznik zajištění. Přesto je nutné uvést, že faktický souhlas

 

42

                                                 
38 Dělení právních úkonů na adresované a neadresované spočívá na skutečnosti, zda je právní úkon 
určen konkrétní osobě nebo osobám, nebo zda směřuje vůči neurčitému okruhu osob. 

 věřitele je nezbytný pro 

skutečnou realizaci zajištění závazkového právního vztahu dlužníka a věřitele formou 

bankovní záruky. Tento souhlas není věřitelem vyjadřován v rovině vztahu mezi ním a 

39 Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné. 1. díl, 5. jubilejní aktualizované vyd., 
Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 124. 
40 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 1997, sp. zn. 5 Cmo 649/95, in Právní 
rozhledy, č. 2, roč. 1997, str. 95. 
41 Tamtéž, str. 95. 
42 Souhlas věřitele je v tomto případě chápán jako určitá faktická činnost bez právních následků 
vztahujících se ke vzniku bankovní záruky, a nikoli jako akceptace oferty banky zakládající smluvní 
vztah (možné řešení bankovní záruky jako dvoustranného právního úkonu je rozebráno 
v následujícím odstavci). 
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bankou, ale v rovině jeho smluvního vztahu s dlužníkem. I přes skutečnost, že forma 

zajištění právního vztahu dlužníka a věřitele bude ve většině případu předem ujednána, 

stejně jako jasný a konkrétní obsah ujednaného způsobu zajištění, může dojít k situaci, 

kdy po doručení záruční listiny věřiteli, nemusí věřitel souhlasit například s jejím 

obsahem a bude požadovat po dlužníkovi, aby zařídil vystavení bankovní záruky jiného 

znění, s jinou lhůtou platnosti, apod. Věřitel tedy může vystavenou záruční listinu 

odmítnout. K tomuto uvádí K. Eliáš: „Vystavením záruční listiny je banka vázána vůči 

věřiteli. Podmínkou je ovšem přijetí této záruky jako jistoty také věřitelem (srov. § 556 

ObčZ), protože i zde je věřitel oprávněn nabízenou jistotu odmítnout a požadovat jistotu 

jinou.“43 Pokud tato situace nastane, bankovní záruka sice platně vznikne, ale zůstane 

pouze ve formě jakéhosi prázdného, formálního závazku banky. Výše uvedené je možné 

shrnout pomocí slov P. Lišky: „Je zřejmé, že jednostranným projevem vůle banky se 

zakládá formálně její závazek, avšak bez faktického přijetí takového prohlášení 

věřitelem by závazek neměl žádných účinků. … teprve faktická akceptace beneficientem 

vede k účinnosti (realizaci) zajišťovaného závazku mezi ním a dlužníkem.“44

 Na tomto místě je vhodné zmínit, že se lze setkat také s názorovým proudem, 

který nepovažuje bankovní záruku za jednostranný právní úkon, ale za právní úkon 

dvoustranný, kdy vydání záruční listiny je považováno za jednostranný projev vůle 

banky být vázána vůči věřiteli, přičemž vznik závazku banky je vázán na akceptaci 

záruční listiny věřitelem. Bankovní záruka je tak v tomto pojetí chápána jako smluvní 

vztah, ve kterém se přijetí nabídky (ve formě doručené záruční listiny) věřitelem děje 

především konkludentně, zejména pak učiněním výzvy vůči bance. Takto pojímaný 

vznik bankovní záruky odpovídá chápání institutu bankovní záruky jako bankovního 

obchodu (smluvního vztahu), spíše než zajišťovacího prostředku. Toto dvoustranné 

smluvní pojetí se uplatňuje zejména v německé nauce, kde je potvrzováno také stabilní 

judikaturou. Stejně tak se toto pojetí uplatňuje ve francouzské judikatuře.

 Toto přijetí 

může věřitel provést například zasláním výzvy k plnění bance, tedy uplatněním svých 

práv z bankovní záruky. 

45

                                                 
43 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P., Kurs obchodního práva: obchodní závazky, 4. vyd., Praha, C. H. 
Beck, 2008, s. 140. 

 V české 

44 Liška, P., Nad institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007, s. 653. 
45 Bertrams, R. I. V. F., Bank guarantees in international trade, Deventer, Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1990, s. 183. V uvedené publikaci jsou také uvedeni zahraniční autoři, kteří zastávají 
tento názor. 
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odborné literatuře se téměř výhradně vyskytuje pojetí bankovní záruky jakožto 

jednostranného právního úkonu. Je to zřejmě důsledkem poměrně jasné formulace § 

313 ObchZ, který váže vznik bankovní záruky na prohlášení banky a nikoli na dohodu 

mezi bankou a věřitelem.  

 

3.3 Potvrzení bankovní záruky další bankou 
 

 Ustanovení § 315 odst. 1 ObchZ umožňuje, aby již vystavenou bankovní záruku 

potvrdila jiná banka. Tato skutečnost nemá za cíl posílení zajišťovacího vztahu či 

postavení věřitele, ale pouze usnadnění věřitelovy pozice při případném uplatnění práv 

z této záruky. Potvrzením bankovní záruky další bankou se tato banka stává solidárně 

zavázanou spolu s bankou, která záruku vydala, a věřitel může uplatnit svá práva vůči 

kterékoli z těchto bank. Toto potvrzení tak nalézá uplatnění především v mezinárodním 

obchodu v situaci, kdy věřitel a dlužník pocházejí každý z jiného státu. Dlužník tedy 

požádá banku ve svém státě o vystavení bankovní záruky a tato záruka je následně 

potvrzena bankou ve státě věřitele. Tímto se usnadní postavení věřitele tak, že práva 

z bankovní záruky nemusí uplatňovat vůči zahraniční bance, ale může tak učinit vůči 

bance tuzemské. Je třeba mít na paměti, že o potvrzení bankovní záruky nežádá dlužník 

nebo věřitel, ale vždy pouze banka, která záruční listinu vystavila. Toto vyplývá mimo 

jiné z ustanovení § 315 odst. 2 in fine ObchZ. 

 Ustanovení § 315 odst. 2 ObchZ upravuje postup potvrzující banky pro případ, 

že plnila z takto potvrzené bankovní záruky. Tato banka má následně nárok na to, co 

plnila vůči dlužníkově bance, která ji o potvrzení bankovní záruky požádala. Tedy 

nikoli vůči dlužníkovi, který žádal o vystavení bankovní záruky, protože mezi ním a 

potvrzující bankou nevznikl žádný právní vztah. 

 Nutno podotknout, že institut potvrzování bankovních záruk další bankou není 

v mezinárodním obchodě příliš častý. Banky dávají před potvrzením přednost 

nepřímým zárukám.46,47

 Od potvrzení bankovní záruky další bankou je třeba odlišovat pouhé avizování 

vystavení záruky jinou bankou. Oznámením o vystavení bankovní záruky ve prospěch 

 

                                                 
46 O institutu nepřímé záruky bude pojednáno dále v kapitole 4.2 Bankovní záruky přímé a nepřímé. 
47 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 35 a 36. 
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věřitele oznamující banka nepřistupuje k závazkům vyplývajícím z bankovní záruky. 

Tento postup je upraven v § 315 odst. 3 ObchZ. V souladu s uvedeným ustanovením 

odpovídá oznamující banka za škodu způsobenou nesprávností svého oznámení. Využití 

tohoto institutu lze opět najít především v mezinárodním obchodě, kdy je možno tímto 

způsobem komunikovat se zahraničním beneficientem prostřednictvím jeho tuzemské 

banky. 

 

3.4 Záruční listina 
 

 L. Kopáč definuje záruční listinu takto: „Záruční listina je písemným 

prohlášením banky, v němž se banka zavazuje, že uspokojí do určité částky věřitele za 

určitého dlužníka, a to při podmínečné bankovní záruce, budou-li splněny podmínky v ní 

stanovené.“48

 Jak bylo zmíněno výše, vydání záruční listiny představuje jednostranný právní 

úkon, který obsahuje prohlášení o uspokojení věřitele do určité peněžní částky podle 

obsahu záruční listiny. Vedle obecných náležitostí právního úkonu podle § 37 odst. 1 

ObčZ, musí záruční listina obsahovat také náležitosti stanovené § 313 ObchZ. Jedná se 

především o určení dlužníka (příkazce k vystavení bankovní záruky), označení věřitele 

(beneficienta, příjemce bankovní záruky) a vymezení závazku, jehož splnění je zajištěno 

bankovní zárukou. Nutnost vymezení zajišťovaného závazku vyplývá z dikce 

ustanovení § 313 ObchZ, ve kterém se hovoří o nesplnění určitého závazku. Bankovní 

zárukou může být zajištěn buď jednotlivý závazek, nebo několik jednotlivých závazků, 

přičemž není rozhodná povaha zajišťovaného závazku. K povaze závazku 

zajišťovaného bankovní zárukou se vyjádřil také Nejvyšší soud, kdy ve svém rozsudku 

ze dne 28. ledna 2010 konstatoval: „Na platnost bankovních záruk nemá žádný vliv 

okolnost, že jimi byly vědomě zajišťovány špatné pohledávky ….“

 

49

                                                 
48 Kopáč, L., Obchodní kontrakty, 1. díl, Praha, Prospektrum, 1993, s. 180. 

 Přesná specifikace 

zajišťovaného závazku je nutná také vzhledem k možnosti postoupení práv z bankovní 

záruky. Je-li totiž ve smyslu § 318 ObchZ věřitel oprávněn uplatnit svá práva 

49 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 2047/2007, in ASPI, ASPI ID: 
JUD165060CZ. 
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z bankovní záruky, jen když dlužník nesplní svůj závazek, lze převést práva z této 

záruky na jiný subjekt pouze společně s převodem práv ze zajišťovaného závazku.50

 Další náležitostí záruční listiny je také její písemná forma. V neposlední řadě je 

podstatnou náležitostí uvedení určité peněžní částky, do jejíž výše je banka povinna, za 

splnění případných podmínek v ní uvedených, plnit. V záruční listině musí být určitá 

peněžní částka uvedena i v případě, že touto zárukou je zajištěna nepeněžitá 

pohledávka. Pro tyto případy stanoví § 314 ObchZ vyvratitelnou právní domněnku: 

„Je-li bankovní zárukou zajištěna nepeněžitá pohledávka, má se za to, že do výše částky 

stanovené v záruční listině je zajištěn peněžitý nárok, který by měl věřitel vůči 

dlužníkovi, v případě, že by dlužník porušil závazek, jehož plnění je zajištěno bankovní 

zárukou.“

 

51  Tímto ustanovením je umožněno zajištění nejen závazků znějících na 

peněžité plnění, ale také závazků s jiným než peněžitým plněním. P. Liška k tomuto 

uvádí: „Tato skutečnost je dána postavením banky jako finanční instituce, s jejíž 

bankovní licencí by se neslučoval výkon jiných činností v případě, kdy by banka musela 

plnit závazek vyplývající z bankovní záruky.“52

 Pokud by nastala situace, kdy by bankovní zárukou byla zajištěna nepeněžitá 

pohledávka a záruční listina neobsahovala určení výše částky, nezakládala by tato 

listina zajištění ve formě bankovní záruky. Takováto listina by ovšem mohla být 

důvodem vzniku ručení podle § 303 a následující ObchZ, jelikož mezi náležitosti 

ručitelského prohlášení nepatří vyjádření výše peněžní částky, do jejíž výše bude věřitel 

uspokojen a v případě obecné formy ručení lze tímto způsobem zajistit i nepeněžitou 

pohledávku. 

 

 

3.4.1 Obsah záruční listiny 
 

 Záruční listina musí, jako každý právní úkon, splňovat obecné náležitosti 

kladené na právní úkony občanským zákoníkem v ustanoveních § 34 a následujících 

ObčZ. Jedná se především o náležitosti projevu vůle stanovené § 34 ObčZ a požadavek 

svobodnosti a vážnosti, určitosti a srozumitelnosti takového projevu vůle stanovené § 

37 ObčZ. Další konkrétní náležitosti pak stanoví obchodní zákoník v ustanoveních 

                                                 
50 K postoupení práv z bankovní záruky viz kapitola 3.5.3 Vztah mezi věřitelem a bankou. 
51 Ustanovení § 314 ObchZ. 
52 Liška, P., Nad institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007, s. 653. 
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vztahujících se přímo k záruční listině (§ 313 a následující ObchZ). Tyto náležitosti tak 

tvoří obsah samotné záruční listiny. 

 Záruční listinu lze obecně rozdělit na tři části, kterými jsou úvod, prohlášení 

banky a závěrečná ustanovení.53

 V úvodu záruční listiny musí být specifikovány jednotlivé subjekty, kterých se 

bankovní záruka týká. Jedná se o dostatečné určení beneficienta z bankovní záruky, dále 

subjektu, na jehož žádost byla bankovní záruka vydána (jedná se o dlužníka 

beneficienta) a banky, která záruční listinu vydává. Další náležitostí, která se řadí na 

úvod bankovní záruky, je určení smlouvy, či jiné právní skutečnosti, z níž vyplývá 

zajišťovaný závazek a přesné určení tohoto závazku či závazků ve smyslu § 313 ObchZ. 

„Vyskytne-li se v praxi případ, že je vystavení záruky požadováno ještě dříve, než je 

příslušná smlouva podepsána, ručící banka v záruce stanoví, že vstup záruky v účinnost 

je vázán na podpis příslušné smlouvy.“

  

54

 Nejpodstatnější část bankovní záruky tvoří záruční prohlášení banky, které musí 

především obsahovat určení konkrétní částky, do jejíž výše je banka povinna za 

stanovených podmínek plnit beneficientovi z bankovní záruky. Nutnost určení výše 

částky vyplývá z § 316 ObchZ, který stanoví: „Banka ručí za splnění zajištěného 

závazku do výše částky a za podmínek stanovených v záruční listině.“

 

55

 Dále musí být v této části vymezeny podmínky, za kterých je banka povinna 

plnit. Jelikož ustanovení § 313 ObchZ je kogentní, musí záruční listina vždy obsahovat 

buď podmínku nesplnění zajištěného závazku dlužníkem, nebo uvést jinou skutečnost, 

na kterou je vázána povinnost banky plnit. Podle těchto podmínek lze rozlišovat 

jednotlivé druhy bankovních záruk. Tak u bankovní záruky bezpodmínečné, znějící na 

první výzvu, bude jedinou podmínkou předložení záruční listiny, a naopak u bankovní 

záruky podmínečné (akcesorické) bude plnění z této záruky podmíněno splněním 

 Z uvedeného 

ustanovení vyplývá, že se banka může zaručit též pouze za část dlužníkova závazku. Pro 

výši ručení banky tedy vždy rozhodující částka uvedená v záruční listině. Jedná se o 

ustanovení dispozitivní, a proto přichází v úvahu odlišná úprava (záruční listina může 

například obsahovat doložku o snižování zaručené částky). 

                                                 
53 Následující text bude věnován obecným náležitostem bankovních záruk, které musí obsahovat 
každá bankovní záruka. Specifický obsah různých druhů bankovních záruk bude rozebrán 
v následujících kapitolách. 
54 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 22. 
55 Ustanovení § 316 ObchZ. 
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podmínek tam uvedených, přičemž se často bude jednat o podmínku nesplnění 

zajišťovaného závazku dlužníkem. Z dalších skutečností, které by měla tato část záruční 

listiny obsahovat, je třeba zmínit uvedení námitek, které může banka uplatnit proti 

beneficientovi ve smyslu § 317 ObchZ, byla-li možnost uplatnění určitých námitek 

sjednána mezi bankou a dlužníkem. Vzhledem k ustanovení § 318 ObchZ, které 

omezuje samostatnou převoditelnost práv z bankovní záruky v závislosti na jejím druhu, 

by měla záruční listina obsahovat také doložku o možnosti postoupení práv z bankovní 

záruky.56

 V závěru záruční listiny se uvádí především lhůta platnosti bankovní záruky. 

Tato náležitost není v žádném z ustanovení obchodního zákoníku uvedena, přesto lze 

soudit, že je v zájmu jak dlužníka, tak vystavující banky, aby platnost bankovní záruky 

byla omezena. Ve smyslu § 321 odst. 1 ObchZ se jedná o lhůtu propadnou, která může 

být určena přesným datem nebo určitou skutečností, a ve které musí oprávněný písemně 

uplatnit svá práva u vystavující banky. 

 Tato doložka ovšem není podstatnou náležitostí záruční listiny. 

 

3.5 Subjekty bankovní záruky 
 

 Při zajištění závazků formou bankovní záruky vystupuje několik subjektů, 

jejichž vztahy se navzájem prolínají. Mezi hlavní subjekty řadíme vystavující banku, 

beneficienta z bankovní záruky (věřitel zajišťovaného závazku) a příkazce k vystavení 

bankovní záruky (dlužník zajišťovaného závazku). V následujících kapitolách jsou 

detailně popsány vzájemné vztahy těchto subjektů vystupujících zpravidla v rámci 

běžných přímých záruk.  

 Vztahy mezi subjekty bankovní záruky vznikající, jsou absolutními obchody ve 

smyslu § 261 odst. 3 písm. e) ObchZ. Pod uvedené ustanovení ovšem nelze přiřadit 

vztah mezi dlužníkem a bankou, který vzniku bankovní záruky předchází (a tedy z ní 

nevyplývá ve smyslu uvedeného ustanovení). Bude tedy třeba určit, zda i tento vztah 

bude spadat pod režim obchodního zákoníku. Na jedné straně bude vždy banka, která je 

podnikatelem podle obchodního zákoníku. Ve většině případů bude i druhá strana 

podnikatelem a bude se jednat o závazkový vztah mezi podnikateli ve smyslu § 261 

odst. 1 ObchZ. Není ovšem vyloučeno, že bankovní záruku nebude požadovat 

                                                 
56 Viz dále kapitola 3.5.3 Vztah mezi věřitelem a bankou. 
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podnikatel, případně se sice bude jednat o podnikatele, ale bankovní záruka se nebude 

týkat jeho podnikatelské činnosti. Pak vzniká otázka, zda se jedná o obchodní 

závazkový vztah. Lze souhlasit s názorem I. Pelikánové, která k této problematice 

uvádí: „Vzhledem k tomu, že formulace § 322 odst. 2 (ObchZ, pozn. autora) je 

jednoznačná … bez ohledu na povahu klienta (podnikatel nebo nepodnikatel) bude 

vztah z této mandátní smlouvy vždy podléhat režimu obchodního zákoníku. Ustanovení § 

322 odst. 2 (ObchZ, pozn. autora) tedy je modifikací § 261 (ObchZ, pozn. autora).“57

 Zjednodušeně lze vzájemné vztahy mezi subjekty v rámci bankovní záruky 

charakterizovat pomocí následujícího schématu. 

 

 

 
Zdroj: Andrews, G. M., Miller, R., Law of Guarantees, London, Sweet and Maxwell, 2000, s. 10. 

 

3.5.1 Banka jako subjekt oprávněný poskytovat bankovní záruky 
 

 Před samotným detailním rozebráním jednotlivých vztahů, které souvisejí 

s bankovní zárukou, je na místě definovat samotný subjekt oprávněný k poskytování 

tohoto druhu zajištění. Podle § 313 ObchZ: „Bankovní záruka vzniká písemným 

prohlášením banky v záruční listině …“ 58

                                                 
57 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkové vztahy : § 261 – 
408, 2. upr. vyd., Praha, Linde, 1998, s. 254. 

 Samotný obchodní zákoník neposkytuje 

58 Ustanovení § 313 ObchZ. 
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definici banky pro účely právní úpravy bankovní záruky. Pro zjištění, který subjekt 

může být považován za banku, je třeba nahlédnout do § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BankZ“), který definuje banku jako 

právnickou osobu se sídlem v České republice, založenou jako akciová společnost, která 

přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry, a která k výkonu uvedených činností má 

bankovní licenci. Přestože se uvedená definice vztahuje pouze na zákon o bankách59, 

poskytuje určité vodítko i pro vymezení banky ve smyslu vystavovatele záruční listiny 

podle obchodního zákoníku. Takto definovanou banku lze tedy považovat za subjekt 

oprávněný poskytovat bankovní záruky ve smyslu obchodního zákoníku. Okruh 

subjektů oprávněných poskytovat bankovní záruku navíc ještě rozšiřuje obchodní 

zákoník v § 762 odst. 1 ObchZ, ve kterém stanoví: „Ustanovení upravující bankovní 

záruku, … platí i pro případy, kdy místo banky bankovní záruku poskytuje … jiná osoba, 

která je k tomu oprávněná.“ 60

 Co se týče mezinárodního aspektu při určení subjektu oprávněného poskytovat 

bankovní záruky, můžeme rozlišit dva případy. A to případ, kdy je bankovní záruka 

vystavena v zahraničí zahraniční bankou, a případ, kdy je bankovní záruka vystavena 

zahraniční bankou v tuzemsku. K řešení prvního případu J. Lukeš uvádí: „Nejasnost i 

pro takový případ odstraňuje zmíněný § 762 ObchZ, který termín banka pro účely 

ustanovení o bankovní záruce rozšiřuje i na jiné subjekty, které jsou oprávněny 

poskytovat záruky. Podle § 23 ObchZ se přitom zahraniční osoby, které mají právo 

podnikat v zahraničí, pokládají za podnikatele podle obchodního zákoníku. Zmíněná 

zahraniční banka by tedy mohla být považována za banku podle ustanovení o bankovní 

 Ze zákona v současnosti takovéto oprávnění mají 

spořitelní a úvěrní družstva podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSpoÚvD“). Tento zákon používá 

společný pojem družstevní záložna pro obě formy družstev, tedy jak pro spořitelní, tak 

úvěrní družstva. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) ZSpoÚvD je družstevní záložna 

v rámci svého podnikání oprávněná, mimo jiné, poskytovat záruky ve formě ručení 

nebo bankovní záruky za své členy. Tyto družstva tedy lze považovat subjekty, které 

mohou vystavovat záruční listiny ve smyslu § 313 ObchZ ve spojení s § 762 odst. 1 

ObchZ. 

                                                 
59 Ustanovení § 1 odst. 1 BankZ stanoví: „Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí …“ 
60 Ustanovení § 762 odst. 1 ObchZ. 
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záruce, a bankovní záruka by tak byla vystavena subjektem, který ji podle ustanovení o 

bankovní záruce může vystavit.“61

 Ve druhém případě, kdy je bankovní záruka sice vystavena zahraniční bankou, 

ale v tuzemsku prostřednictvím její pobočky, je tato situace jasně řešena ustanovením § 

1 odst. 6 BankZ. Podle tohoto ustanovení mohou zahraniční banky poskytovat záruky 

prostřednictvím svých tuzemských poboček, které k tomu mají licenci.

 

62

 

 Tyto pobočky 

lze zcela jistě považovat za subjekty oprávněné k poskytování bankovních záruk ve 

smyslu § 313 ObchZ. 

3.5.2 Vztah mezi dlužníkem a bankou 
 

 Právní vztah mezi bankou a dlužníkem je založen uzavřením smlouvy o 

poskytnutí bankovní záruky. Přestože tato smlouva není v ustanoveních obchodního 

zákoníku týkajících se bankovní záruky přímo zmíněna, lze na nutnost její existence 

usuzovat z § 321 odst. 2 a 3 ObchZ, který na takovou smlouvu odkazuje. Dále lze 

zmínit ustanovení § 322 odst. 2 ObchZ, které stanoví: „Vztah mezi bankou a dlužníkem 

se řídí podle ustanovení o smlouvě mandátní.“63 Z uvedených ustanovení tedy vyplývá, 

že vzniku bankovní záruky musí předcházet uzavření smlouvy mezi bankou a osobou, 

která žádá o vystavení bankovní záruky, tedy dlužníkem. Jedná se o smlouvu 

nepojmenovanou ve smyslu § 269 odst. 2 ObchZ, která se řídí obchodním zákoníkem.64 

Z ustanovení § 322 odst. 2 ObchZ lze dále vyvodit, že se jedná o úplatnou65 smlouvu 

obstaravatelského typu. V odborné literatuře byl vyjádřen názor na ne příliš vhodný 

odkaz na smlouvu mandátní v § 322 odst. 2 ObchZ, kterou by se měl řídit vztah 

dlužníka a banky. 66

                                                 
61 Lukeš, J., Bankovní záruka, Právní rozhledy, 2001, s. 6 a 7. 

 Podle § 566 odst. 1 ObchZ se mandátní smlouvou mandatář 

zavazuje zařídit za úplatu na účet mandanta určitou obchodní záležitost uskutečněním 

62 Tamtéž, s. 7. 
63 Ustanovení § 322 odst. 2 ObchZ. 
64 K otázce, zda se tato smlouva bude řídit obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu subjektů, 
viz kapitola 3.5 Subjekty bankovní záruky. 
65  Ustanovení § 322 odst. 2 ObchZ odkazuje na smlouvu mandátní, tedy ustanovení § 566 a 
následující ObchZ. V § 566 ObchZ je mimo jiné stanoveno, že se mandatář zavazuje zařídit za 
úplatu na účet mandanta určitou činnost. 
66  Např. I. Pelikánová in Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní 
závazkové vztahy : § 261 – 408, 2. upr. vyd., Praha, Linde, 1998, s. 242; P. Liška in Liška, P., Nad 
institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007, s. 654. 
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právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti. V tomto případě 

tak vystupuje banka jako mandatář, ovšem právní úkon (vystavení bankovní záruky a 

její doručení beneficientovi) nečiní jménem mandanta (v tomto případě dlužníka), ale 

bankovní záruku vystavuje jménem svým. Vhodnějším řešením by tak zřejmě bylo, 

kdyby se vztah mezi bankou a dlužníkem řídil ustanoveními o smlouvě komisionářské, 

neboť komisionář jedná vlastním jménem (jedná se o tzv. nepřímé zastoupení). I přes 

zmíněné pochybnosti je třeba řídit se kogentním ustanovením § 322 odst. 2 ObchZ a ve 

věcech neupravených ustanoveními konkrétní smlouvy podřídit tuto smlouvu 

ustanovením o smlouvě mandátní. 

 Předmětem smlouvy o vystavení bankovní záruky musí být závazek banky 

vystavit bankovní záruku ve prospěch věřitele k zajištění jeho pohledávky vůči 

dlužníkovi. Smlouva dále musí obsahovat ujednání, která se následně promítnou do 

znění samotné záruční listiny. Jedná se především o ujednání o výši částky, do jaké je 

banka povinna plnit, o podmínkách za jakých je banka povinna plnit, včetně specifikace 

dokumentů, které musí být případně předloženy, námitkách, které může banka vůči 

věřiteli uplatnit a o době platnosti bankovní záruky. Ze smlouvy také musí jasně 

vyplývat, zda se banka zavazuje vydat bankovní záruku podmínečnou nebo 

bezpodmínečnou.67

 Vedle významu smlouvy o poskytnutí bankovní záruky pro znění záruční listiny 

nabývá tato smlouva také na významu v momentě, kdy banka plnila podle záruční 

listiny beneficientovi. Na tomto místě je třeba uvést, že na rozdíl od obecného ručení 

banka, poté co plnila věřiteli, nevstupuje do jeho práv (tzv. subrogace), ale vzniká jí 

regresní nárok vůči dlužníkovi.

 

68 Ustanovení § 321 odst. 2 ObchZ stanoví: „Dlužník je 

povinen zaplatit bance to, co banka plnila podle své povinnosti ze záruční listiny 

vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou s dlužníkem.“ 69

                                                 
67 Plíva, S., Bankovní záruka v současné a navrhované úpravě in Kolektiv autorů, Pocta prof. JUDr. 
Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha, Leges, 2009, s. 315. 

 A contrario k tomuto 

ustanovení lze vyvodit, že pokud záruční listina nebyla vystavena v souladu se 

smlouvou a banka podle takto vystavené bankovní záruky plnila, vznikne ji regresní 

nárok pouze v rozsahu dohodnutém ve smlouvě, který byl promítnut do záruční listiny. 

Význam smlouvy pro regresní nárok dlužníka shrnul Vrchní soud v Praze ve svém 

68 Liška, P., Nad institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007, s. 654. 
69 Ustanovení § 321 odst. 2 ObchZ. 
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rozsudku ze dne 19. září 2006: „… důvodem případného regresu banky, která bankovní 

záruku vyplatí, vůči příkazci není záruka sama, ta zakládá výhradně jen práva 

beneficienta vůči bance, nýbrž právě tato smlouva. Banka může mít pak právo na regres 

jen v souladu s touto smlouvou, a pokud podle ní postupovala, to zejména znamená, 

pokud vydala záruku v souladu s ní.“ 70

 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky je důležitá také pro posouzení námitek, 

které může uplatnit dlužník vůči regresnímu nároku banky. Ustanovení § 321 odst. 3 

ObchZ stanoví: „Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit 

vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala povinnost banky 

zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek vůči věřiteli.“

 Stejně tak lze dovodit, že bance nevzniká 

regresní nárok vůči dlužníkovi, pokud by záruční listina byla sice vystavena v souladu 

se smlouvou, ale banka by plnila v rozporu se záruční listinou, tedy i v rozporu se 

smlouvou. 

71  Z tohoto 

ustanovení vyplývá, že dlužník může proti nároku banky uplatnit jen ty námitky, které 

byly dohodnuty ve smlouvě a které byly včleněny do záruční listiny. Z tohoto lze také 

dále dovodit, že pokud by banka v rozporu se smlouvou případné námitky do záruční 

listiny neuvedla, byl by dlužník tyto námitky oprávněn použít. Podobně lze uvést, že 

pokud by námitky byly sice uvedeny v záruční listině, ale banka by je vůči výzvě 

beneficienta neuplatnila, byl by dlužník oprávněn tyto námitky vůči bance použít.72

 

 

3.5.3 Vztah mezi věřitelem a bankou 
 

 Právní vztah mezi věřitelem (oprávněným, beneficientem z bankovní záruky) a 

bankou vzniká, jak již bylo uvedeno, doručením záruční listiny věřiteli. 73  V tomto 

okamžiku teprve vzniká zajišťovací závazek ve formě bankovní záruky. Všechny 

ostatní právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo související s bankovní zárukou jsou 

pouze právními vztahy doprovodnými, vedlejšími.74

                                                 
70 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2006, sp. zn. 5 Cmo 265/2006, in Soudní 
rozhledy, č. 4, roč. 2007, str. 154. 

 

71 Ustanovení § 321 odst. 3 ObchZ. 
72 Lukeš, J., Bankovní záruka, Právní rozhledy, 2001, s. 10. 
73 Viz kapitola 3.2 Vznik bankovní záruky. 
74 Lukeš, J., Bankovní záruka, Právní rozhledy, 2001, s. 10 a 11. 
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 Vztah mezi věřitelem a bankou trvá po celou dobu platnosti bankovní záruky, 

ovšem vystupuje do popředí teprve ve chvíli, kdy se věřitel rozhodne uplatnit svá práva 

z bankovní záruky.75

 Na tomto místě je vhodné zmínit se také o možnosti převodu práv z bankovní 

záruky na jiný subjekt. Přestože se bankovní záruka může v určitých aspektech podobat 

cennému papíru

  

76, není jim. Z tohoto důvodu je třeba při převodu práv z bankovní 

záruky postupovat podle obecných ustanovení občanského zákoníku o postoupení 

pohledávky (§ 524 a následující ObčZ). Obecně je tedy možné práva z bankovní záruky 

převádět, přičemž je ovšem nutné rozlišovat, kdy lze práva z bankovní záruky postoupit 

samostatně, a kdy pouze s postoupením zajištění pohledávky. Tak v případě bankovní 

záruky, která má akcesorickou povahu, stanoví § 318 ObchZ: „Jestliže podle záruční 

listiny je věřitel oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky, jen když dlužník nesplní 

svůj závazek, může postoupit svá práva z bankovní záruky pouze s postoupením 

pohledávky zajištěné bankovní zárukou.“ 77  K možnosti postoupení práv z bankovní 

záruky se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31. března 2009. 

V odůvodnění tohoto rozsudku, mimo jiné, v návaznosti na ustanovení § 313 ObchZ, 

podle kterého může být plnění z bankovní záruky vázáno buď na nesplnění 

zajišťovaného závazku dlužníkem, nebo na jiné podmínky v záruční listině stanovené, 

konstatoval, že „úprava obsažená v ustanovení § 318 obch. zák. … se může uplatnit 

právě a jen v prvním z uvedených případů, tj. v situaci, kdy má banka povinnost 

uspokojit věřitele, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek, a nikoli 

tam, kdy povinnost plnit dle bankovní záruky vzniká splněním jiných podmínek 

stanovených v záruční listině.“78

                                                 
75  Uplatnění práv věřitelem, stejně jako úprava námitek banky vůči věřiteli, bude podrobněji 
rozebráno v kapitole 3.6 Uplatnění práv z bankovní záruky a plnění banky. 

 V případě, že plnění z bankovní záruky je vázáno na 

jinou podmínkou než je nesplnění zajišťovaného závazku dlužníkem, je možno práva 

z bankovní záruky převést samostatně. K tomuto Nejvyšší soud v odůvodnění výše 

zmíněného rozsudku uvedl: „Vzhledem k samostatnosti závazku banky lze jemu 

odpovídající právo převést na jinou osobu postoupením pohledávky nezávisle na 

76 Zvláště pokud se jedná o bankovní záruku tzv. na první výzvu a bez námitek, která zcela postrádá 
rysy akcesority či subsidiarity a svým obsahem se podobá směnce. 
77 Ustanovení § 318 ObchZ. 
78  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2387/2007, in Soudní 
judikatura, č. 1, roč. 2010, str. 54. 
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postoupení zajištěné pohledávky.“ 79  Z opačného pohledu ovšem nelze vyloučit, aby 

také práva z bezpodmínečné bankovní záruky bylo možno převést společně 

s postoupením zajišťovaného závazku. K tomuto Nejvyšší soud konstatoval: „… to, že 

v určitém případě může být pohledávka z bankovní záruky postoupena samostatně … 

nevylučuje, aby k přechodu pohledávky z bankovní záruky došlo … v důsledku 

postoupení pohledávky bankovní zárukou zajištěné.“ 80

 Bude-li tedy možno převést práva z bankovní záruky pouze spolu s postoupením 

zajištěné pohledávky, je třeba poukázat na již výše zmíněnou nutnost přesného 

vymezení zajišťovaného závazku ve smyslu § 313 ObchZ. V případě nedostatečné 

specifikace zajišťovaného závazku by při případném převodu těchto práv mohly 

vzniknout pochybnosti o tom, zda k převodu práv z bankovní záruky došlo spolu 

s postoupením toto zárukou zajištěné pohledávky či pohledávky jiné. Nemůže tedy dojít 

k převodu práv na plnění z bankovní záruky ve smyslu § 524 odst. 2 ObčZ smlouvou o 

postoupení pohledávky, která nebyla zajištěna uvedenou bankovní zárukou.

 Je tedy zřejmé, že pokud je 

uplatnění práv ze zajišťovacího vztahu vázáno na nesplnění vztahu zajišťovaného, nelze 

postoupit práva z bankovní záruky samostatně. Naopak v případě bankovní záruky 

abstraktní, která postrádá rysy akcesority a není vázána na zajišťovaný závazek, lze 

práva z této záruky převést samostatně, bez ohledu na zajišťovaný závazek. 

81

 

 

3.5.4 Vztah dlužníka a věřitele 
 

 Právní vztah dlužníka a věřitele je představován především zajišťovaným 

závazkovým vztahem. Dlužník se ve většině případů zaváže ke zřízení tohoto druhu 

zajištění, tedy k tomu, že bude vydána záruční listina ve prospěch věřitele, ve smlouvě, 

na základě které zajišťovaný závazek vzniká.82

 „Zajišťující funkce každé bankovní záruky bez ohledu na její právní povahu se 

projevuje v tom, že plnění závazku bankou způsobuje zánik závazku dlužníka vůči 

 

                                                 
79  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2387/2007, in Soudní 
judikatura, č. 1, roč. 2010, str. 54. 
80 Tamtéž, str. 54. 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2005, sp. zn. 29 Odo 1150/2005, in ASPI, ASPI ID: 
JUD99747CZ 
82 Kopáč, L., Obchodní kontrakty, 1. díl, Praha, Prospektrum, 1993, s. 185. 
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věřiteli.“ 83

 Postavení věřitele vůči dlužníkovi je tedy velice silné. Navíc, u abstraktní 

záruky, kdy může věřitel od banky plnění získat, aniž by musel splnit nějakou konkrétní 

podmínku, může velice snadno dojít ke zneužití této záruky věřitelem. Proto obchodní 

zákoník v ustanovení § 321 odst. 4 posiluje, alespoň zčásti, postavení dlužníka tím, že 

stanoví povinnost věřitele, který od banky získal na základě bankovní záruky plnění, a 

který na toto plnění neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátit dlužníkovi takto získané plnění 

a nahradit mu způsobenou škodu. Jedná se o zvláštní úpravu bezdůvodného obohacení, 

která vylučuje použití ustanovení § 451 a následující ObčZ o bezdůvodném obohacení. 

Náhrada případně vzniklé škody podle § 321 odst. 4 ObchZ se bude ve smyslu § 757 

ObchZ řídit ustanoveními § 373 a následující ObchZ. 

 Pro věřitele představuje tento druh zajištění poměrně velkou jistotu 

uspokojení jeho nároku vzniklého ze zajišťovaného závazku, protože pokud se svým 

nárokem obrátí na ručící banku, má v případě splnění všech podmínek stanovených 

záruční listinou téměř absolutní jistotu, že bude uspokojen. Tato jistota pramení 

především z postavení banky jako ekonomicky silného subjektu, který dbá svého 

dobrého jména a pověsti a proto, pokud věřitel splní podmínky stanovené záruční 

listinou, bude bez dalšího plnit. 

 Zneužití bankovní záruky může mít pro věřitele také trestněprávní důsledky. 

V úvahu přichází zejména spáchání trestného činu podvodu podle § 209 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník. Věřitel může naplnit skutkovou podstatu trestného činu 

podvodu, jestliže uvede banku při uplatnění nároku na plnění z bankovní záruky 

úmyslně v omyl tím, že „v písemné výzvě k plnění banky předstírá, že dlužník nesplnil 

určitý závazek nebo že byly splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině“84

 

 

3.6 Uplatnění práv z bankovní záruky a plnění banky 
 

3.6.1 Uplatnění práv z bankovní záruky 
 

 Vznik povinnosti banky plnit ze záruční listiny je vázán na uplatnění práva na 

plnění z bankovní záruky věřitelem. Toto uplatnění se podle § 317 a 319 ObchZ děje na 
                                                 
83 Kopáč, L., Obchodní kontrakty, 1. díl, Praha, Prospektrum, 1993, s. 186. 
84 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2006, sp. zn. 7 Tdo 1138/2006, in ASPI, ASPI ID: 
JUD38160CZ 
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základě písemné výzvy věřitele k výplatě zaručené částky adresované ručící bance. 

Obchodní zákoník sice vyžaduje pro takovouto výzvu písemnou formu, ovšem 

ustanovení § 317 ObchZ, stejně jako § 319 ObchZ mají dispozitivní povahu a proto není 

vyloučena odchylná dohoda mezi bankou a věřitelem na způsobu uplatnění práv.85 Další 

podmínkou pro účinné uplatnění práv je skutečnost, že k tomuto uplatnění došlo poté co 

dlužník nesplnil zajištěný závazek, nebo byly splněny jiné podmínky stanovené 

v záruční listině. V neposlední řadě je nutné, aby k uplatnění práv z bankovní záruky 

došlo ve lhůtě platnosti dané záruky. Podle § 321 odst. 1 ObchZ bankovní záruka, která 

má omezenou lhůtu platnosti, zanikne, jestliže věřitel neuplatní svá práva z ní ve 

stanovené lhůtě. Z toho vyplývá, že věřitel musí uplatnit svá práva nejpozději poslední 

den lhůty platnosti záruky u ručící banky. Rozhodující je datum obdržení písemné 

výzvy věřitele bankou.86 Je-li uplatnění práv z bankovní záruky vázáno na předložení 

určitých dokumentů, musí být tyto podle § 319 ObchZ předloženy současně s touto 

výzvou nebo „bez zbytečného odkladu po ní“. Potřebné dokumenty tak mohou být 

předloženy i po lhůtě platnosti bankovní záruky, není-li v záruční listině výslovně 

stanoveno, že musí být předloženy spolu s výzvou. Pokud věřitel nedoručí dokumenty 

ve stanovené lhůtě, dostává se do prodlení se splněním svého závazku. Důsledkem 

tohoto zmeškání tedy není zánik práv věřitele z bankovní záruky, ale pouze skutečnost, 

že banka po dobu prodlení nebude mít povinnost poskytnout plnění z bankovní 

záruky.87

 

 

3.6.2 Plnění banky 
 

 Poté co věřitel učinil písemnou výzvu bance k plnění ze záruční listiny, musí 

banka přistoupit k ověření, zda tato výzva byla učiněna formálně správně. Banka ověří, 

zda byla výzva podána ve lhůtě platnosti bankovní záruky, zda byla podána osobou 

oprávněnou (tedy věřitelem), zda výzva splňuje formální náležitosti, které případně byly 

stanoveny v záruční listině. V případě, že nebyly splněny formální požadavky, banka 

odmítne na základě takovéto výzvy plnit. Podle ustanovení § 322 odst. 2 ObchZ ve 
                                                 
85 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkové vztahy : § 261 – 
408, 2. upr. vyd., Praha, Linde, 1998, s.248. 
86 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 61. 
87 Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z., a kol., Obchodní zákoník. Komentář. II. díl, Praha, Wolters 
Kluwer ČR, 2009, s. 1369. 
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spojení s § 567 ObchZ je banka v pozici mandatáře povinna uskutečňovat činnost, k níž 

se zavázala, podle pokynů mandanta (tedy dlužníka) a v souladu s jeho zájmy, které 

banka zná nebo musí znát. Nebylo by tedy zcela jistě v souladu se zájmy a pokyny 

dlužníka, pokud by banka plnila z bankovní záruky na základě formálně vadné výzvy. 

 Je-li uplatnění práv z bankovní záruky formálně bezvadné, může banka 

přistoupit k posouzení splnění podmínek opravňujících k uplatnění bankovní záruky. 

Pro její další postup je pak určující, zda jsou práva věřitelem uplatňována ze záruky 

bezpodmínečné (na první výzvu a bez námitek) či podmínečné.  

 Je ovšem důležité uvést, že ať plnění banky je, či není, vázáno na nesplnění 

zajišťovaného závazku dlužníkem, splnění jiných podmínek či předložení určitých 

dokumentů, je banka „oprávněna a povinna zkoumat před výplatou záruky jen ty 

skutečnosti, na které obsah záruční listiny výplatu váže. Není oprávněna odmítnout 

výplatu bankovní záruky, i kdyby prostřednictvím objednatele záruky předem věděla, že 

beneficient, vzhledem k podmínkám kontraktu mezi beneficientem a objednatelem, 

možná nežádá o výplatu právem, jestliže beneficient uplatňuje právo na výplatu 

v souladu se záruční listinou.“88 Banka tedy nezkoumá, zda uvedené skutečnosti, které 

vedly věřitele k uplatnění práv z bankovní záruky, jsou pravdivé, ani neposuzuje 

smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Banka zkoumá pouze, zda jsou splněny 

podmínky pro výplatu stanovené v záruční listině. Je zřejmé, že takováto konstrukce 

vytváří velký prostor pro možnost zneužití bankovní záruky. Obchodní zákoník však 

toto nerovné postavení dlužníka a věřitele alespoň zčásti vyrovnává a v ustanovení § 

321 odst. 4 ObchZ poskytuje dlužníkovi určitou ochranu. Stejně tak je možno uvést 

možné trestněprávní následky neoprávněné výzvy k plnění, jak bylo zmíněno výše.89

 Pokud jsou uplatňována práva z bezpodmínečné bankovní záruky, banka 

zkoumá pouze formální náležitosti výzvy. Jsou-li tyto v pořádku, banka vyplatí věřiteli 

částku stanovenou záruční listinou a uvědomí dlužníka, že došlo k uplatnění práv 

věřitelem a vyplacení peněžní částky z bankovní záruky. V souladu s § 321 odst. 2 

ObchZ lze toto považovat za uplatnění regresního nároku banky vůči dlužníkovi. 

 

 Odlišná situace nastává v případě, kdy záruční listina obsahuje podmínky pro 

uplatnění práv z ní či připouští uplatnění námitek bankou vůči věřiteli. Banka zkoumá 

                                                 
88 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2006, sp. zn. 5 Cmo 265/2006, in Soudní 
rozhledy, č. 4, roč. 2007, str. 150. 
89 Viz kapitola 3.5.4 Vztah dlužníka a věřitele. 
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výzvu věřitele z formálního hlediska, ale navíc je povinna ověřit i splnění podmínek pro 

uplatnění práv z bankovní záruky. Opět záleží na textu záruční listiny, jakým způsobem 

bude věřitel muset prokázat splnění určených podmínek. Obvykle tak věřitel učiní 

písemným prohlášením, že např. dlužník nesplnil svůj závazek, že byl k plnění vyzván, 

apod. Ve většině případů je ještě nutné k tomuto prohlášení přiložit bankovní zárukou 

specifikované dokumenty. Banka následně požádá dlužníka, aby ji sdělil, které námitky 

uvedené v záruční listině, lze proti věřiteli použít. 

 V případě, že byly věřitelem splněny formální požadavky výzvy k plnění, stejně 

jako prokázáno splnění podmínek stanovených záruční listinou, povinnost banky 

k plnění z bankovní záruky se stává splatnou.90

 

 

3.6.3 Alternativní uplatnění bankovní záruky 
 

 V obchodní a bankovní praxi je běžné, že věřitel zašle bance písemnou výzvu, 

ve které banku vyzve k tomu, aby mu buď plnila v souladu se záruční listinou, nebo aby 

prodloužila platnost bankovní záruky. Věřitel tak dává bance na výběr mezi plněním ze 

záruční listiny nebo jejím prodloužením, proto se takové uplatnění nazývá 

alternativním. Vzhledem k tomu, že věřitel v rámci tohoto uplatnění vyzývá banku 

k plnění ze záruční listiny, musí být tato výzva v souladu s podmínkami stanovenými 

v záruční listině, jinak banka takové uplatnění odmítne (nebude brát v potaz ani 

alternativu prodloužení záruky). Samozřejmostí je toto uplatnění v rámci lhůty platnosti 

bankovní záruky. 

 Poté, co banka obdrží od věřitele výzvu k plnění nebo prodloužení lhůty 

platnosti záruky, informuje o této výzvě dlužníka a požádá ho o instrukce k dalšímu 

postupu. Dlužník pak následně buď zařídí u vystavující banky prodloužení záruky, nebo 

banka vyplatí zaručenou částku věřiteli. 

 Tento postup se uplatní především v situacích, kdy nedošlo k dohodě mezi 

dlužníkem a věřitelem o dalším prodloužení platnosti bankovní záruky, nebo kdy 

z časových důvodů není taková dohoda možná (věřitel bude požadovat prodloužení 

platnosti záruky těsně před uplynutím lhůty v ní stanovené). Tento postup je 

                                                 
90 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vyd., Praha, C. H. 
Beck, 2009, s. 915. 



37 
 

samozřejmě možný i z dalších důvodů, kdy se věřitel nemůže nebo nechce dohodnout 

na prodloužení platnosti bankovní záruky přímo s dlužníkem.91

 

 

3.7 Uplatnění námitek bankou vůči věřiteli 
 

 Na rozdíl od obecného ručení, u kterého připouští § 306 odst. 2 ObchZ ručiteli 

možnost uplatnění všech námitek, které je oprávněn uplatnit dlužník vůči věřiteli, 

v případě bankovní záruky, je možnost uplatnění námitek podle § 316 odst. 1 a § 317 

ObchZ omezena pouze na ty námitky, které jsou připuštěny záruční listinou. Je tedy 

věcí dohody banky a dlužníka, které námitky budou připuštěny a promítnuty do záruční 

listiny. Nezačlenění dohodnutých námitek do záruční listiny či jejich případné 

neuplatnění proti nároku věřiteli ovlivní podobu následného regresního nároku banky 

vůči dlužníkovi. 92

 Připouští-li záruční listina možnost uplatnění námitek, pak se banka, poté co 

obdrží výzvu věřitele k plnění, obrátí na dlužníka s žádosti o informace, které připuštěné 

námitky lze použít a požádá jej o dodání podkladů pro jejich úspěšné uplatnění. Stejně 

jako pro podmínky pro výplatu peněžní částky z bankovní záruky, platí i pro připuštěné 

námitky, že banka nemůže jakýmkoli způsobem posuzovat oprávněnost těchto námitek. 

V případě, že věřitel nesouhlasí s uplatněnými námitkami, musí se obrátit na soud, který 

rozhodne, zda jsou tyto námitky oprávněné či nikoli. Banka pak provede výplatu podle 

rozhodnutí soudu.

 Z jazykového výkladu slovního spojení „banka může uplatnit“ 

obsaženého v ustanovení § 316 odst. 1 ObchZ dále vyplývá, že nedohodnou-li se banka 

a dlužník jinak, má banka právo a nikoli povinnost připuštěné námitky použít. 

93

 

 Právě z důvodu rizika soudního sporu dávají banky přednost 

bankovním zárukám bezpodmínečným, uplatnitelným na první výzvu a bez námitek. 

Podmínečné bankovní záruky s možností uplatnění námitek proto nejsou v obchodní 

praxi příliš využívané. 

 

 

                                                 
91 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. Čermáková, I., Bankovní 
záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 73. 
92 O tomto více viz kapitola 3.5.2 Vztah mezi dlužníkem a bankou. 
93 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 61 a 62. 
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3.8 Zánik bankovní záruky 
  

 Obchodní zákoník v ustanoveních o bankovní záruce upravuje pouze zánik 

bankovní záruky termínované. Takováto záruka podle § 321 odst. 1 ObchZ zanikne 

uplynutím lhůty, na kterou byla vystavena. Pro ostatní možné způsoby zániku bankovní 

záruky se použijí ve smyslu § 322 odst. 1 ObchZ ustanovení upravující zánik ručení a 

také obecné způsoby zániku závazku podle občanského a obchodního zákoníku, 

připouští-li to povaha bankovní záruky. 

 V případě bankovní záruky s omezenou lhůtou platnosti, bankovní záruka podle 

§ 321 odst. 1 ObchZ „zanikne, jestliže věřitel neoznámí bance písemně své nároky 

z bankovní záruky během její platnosti.“94 Je-li tedy právo z bankovní záruky uplatněno 

ještě před vypršením lhůty její platnosti, pak již bankovní záruka nemůže zaniknout 

uplynutím stanovené doby, ale splněním závazku banky poskytnout plnění. Toto platí i 

v případě, kdy by plnění banky bylo poskytnuto až po uplynutí lhůty platnosti.95

 Vedle uplynutí doby platnosti, zaniká bankovní záruka splněním závazku 

bankou, tedy vyplacením stanovené peněžní částky věřiteli (§ 324 odst. 1 ObchZ). 

Obchodní zákoník v § 320 obsahuje zvláštní úpravu místa plnění z bankovní záruky pro 

případ, kdy je v záruční listině sjednáno, že je banka povinna plnit ve prospěch 

oprávněného jiné bance. V tomto případě je banka povinna plnit na účet oprávněného 

vedený u této banky. Záruční listina bude většinou přesně specifikovat jakým 

způsobem, popř. na jaký účet má banka plnit. V případě, že by toto nebylo v záruční 

listině stanoveno, uplatní se obecná ustanovení obchodního zákoníku o zániku závazku 

jeho splněním (§ 324 a následující ObchZ). 

 

 Dalším možným důvodem zániku bankovní záruky je zánik z důvodu zániku 

hlavního, zajišťovaného závazku. Je nutno uvést, že zánik hlavního závazku může 

způsobit zánik pouze podmínečné bankovní záruky, která je vázána na splnění, resp. 

nesplnění, hlavního závazku dlužníkem. V případě této záruky se ve smyslu § 322 odst. 

1 ObchZ použije ustanovení § 311 odst. 1 ObchZ o zániku zajišťovacího závazku 

v případě zániku závazku zajišťovaného. V případě bezpodmínečné bankovní záruky, 

tedy bankovní záruky na první výzvu a bez námitek, je posouzení vlivu zániku hlavního 

                                                 
94 Ustanovení § 321 odst. 1 ObchZ. 
95 Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z., a kol., Obchodní zákoník. Komentář. II. díl, Praha, Wolters 
Kluwer ČR, 2009, s. 1371. 
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závazku na její zánik složitější. V prvé řadě je třeba uvést, že banka v tomto případě 

nemůže zjistit, že došlo k zániku hlavního závazku jeho splněním. Jak uvádí J. Lukeš: 

„Ze zákona bance nevzniká právo, aby ji dlužník informoval o splnění hlavního závazku 

věřiteli. Banka ani ze zákona není povinna od dlužníka informace o splnění závazku 

zjišťovat.“96 Může tedy dojít k situaci, kdy se věřitel obrátí na banku se žádostí o plnění 

z bankovní záruky, i přestože mu již bylo plněno dlužníkem v rámci hlavního závazku. 

Banka musí plnit vždy, pokud je uplatnění práv z bankovní záruky učiněno v souladu 

s textem záruční listiny. Ochranu dlužníkovi pak poskytuje ustanovení § 321 odst. 4 

ObchZ.97 Může ovšem také nastat situace, kdy věřitel vyzve banku k plnění z bankovní 

záruky, avšak ještě před výplatou peněžní částky dlužník bance věrohodně a 

nezpochybnitelně prokáže, že hlavní, zajišťovaný závazek jím byl již splněn. Vzniká 

otázka, zda může banka plnění odmítnout. Pro učinění závěru o možnosti banky 

odmítnout plnění z bankovní záruky v situaci, které bylo formálně správně uplatněno 

výzvou věřitele, je třeba znovu poukázat na výše zmíněný rozsudek Vrchního soudu 

v Praze ze dne 19. září 2006, v němž je uvedeno, že banka je „oprávněna a povinna 

zkoumat před výplatou záruky jen ty skutečnosti, na které obsah záruční listiny výplatu 

váže. Není oprávněna odmítnout výplatu bankovní záruky, i kdyby prostřednictvím 

objednatele záruky předem věděla, že beneficient, vzhledem k podmínkám kontraktu 

mezi beneficientem a objednatelem, možná nežádá o výplatu právem, jestliže beneficient 

uplatňuje právo na výplatu v souladu se záruční listinou.“98 Z uvedeného vyplývá, že 

banka je povinna plnit vždy, pokud je o výplatu žádáno v souladu se záruční listinou. 

Případný spor by se pak měl odehrát v rovině vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, na 

základě ustanovení § 321 odst. 4 ObchZ a nikoli v rámci vztahu mezi bankou a 

věřitelem nebo mezi bankou a dlužníkem. Lze také souhlasit s názorem I. Čermákové: 

„Jediná situace, kdy by banka mohla odmítnout plnit z abstraktní záruky, by byl případ 

jasného a prokazatelného podvodu.“ 99  Taková situace by mohla nastat v případě 

jednání věřitele, které by zakládalo trestný čin podvodu podle § 209 TZ.100

                                                 
96 Lukeš, J., Bankovní záruka, Právní rozhledy, 2001, s. 10. 

 

97 K obraně dlužníka proti neoprávněnému uplatnění práv z bankovní záruky věřitele viz kapitolu 
3.5.4 Vztah dlužníka a věřitele. 
98 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2006, sp. zn. 5 Cmo 265/2006, in Soudní 
rozhledy, č. 4, roč. 2007, str. 150. 
99 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 69. 
100 K možnosti spáchání trestného činu více viz kapitola 3.5.4. Vztah dlužníka a věřitele. 



40 
 

 Úpravu pro případ částečného splnění zajišťovaného závazku obsahuje 

ustanovení § 316 odst. 2 ObchZ. Tato úprava se vztahuje pouze na podmínečné 

bankovní záruky. Použití této úpravy na bezpodmínečné bankovní záruky by bylo 

v rozporu s abstraktností závazku banky. Podle uvedeného ustanovení nebude mít 

částečné splnění zajišťovaného závazku vliv na existenci nebo rozsah bankovní záruky, 

jestliže rozsah nesplněného zbytku zajišťovaného závazku je stejný nebo vyšší než 

částka v záruční listině uvedená. V záruční listině bude většinou upraven postup pro 

případ snížení výše zajišťovaného závazku, často např. prostřednictvím doložek o 

snižování zaručené částky.  

 Odvolání bankovní záruky jako další možný způsob zániku bankovní záruky je 

možné pouze v případě, že možnost odvolání, jakožto jednostranného projevu vůle 

vystavující banky, je začleněna přímo do záruční listiny. Přestože obchodní zákoník 

neobsahuje žádné ustanovení o neodvolatelnosti bankovní záruky, lze bankovní záruku 

považovat za neodvolatelnou. Možnost odvolat bankovní záruku bez výslovného 

ustanovení v záruční listině by byla v rozporu s podstatou a účelem bankovní záruky. 

Stejně tak výpověď smlouvy o poskytnutí bankovní záruky nemůže vyvolat zánik 

bankovní záruky. Podle § 322 odst. 2 ObchZ ve spojení s § 575 odst. 1 a 2 ObchZ může 

banka smlouvu vypovědět a tím způsobit zánik závazku vykonávat smluvenou činnost. 

Tato výpověď se ovšem nevztahuje na právní úkony učiněné před výpovědí této 

smlouvy, tedy ani na již vystavenou bankovní záruku.101

 Z dalších obecných důvodů zániku lze uvést některé důvody stanovené 

občanským zákoníkem pro zánik závazků, jako je např. splynutí osoby banky a věřitele, 

popř. dlužníka a věřitele, nebo různé dohody ve smyslu § 570 a následující ObčZ (např. 

dohoda o zrušení, novaci, narovnání, apod.).

 

102

 Otázku promlčení práv z bankovní záruky obchodní zákoník v ustanoveních 

vztahujících se k bankovní záruce neupravuje, proto se ve smyslu § 322 odst. 1 ObchZ 

použijí ustanovení o promlčení vztahující se k ručení, konkrétně ustanovení § 310 

ObchZ. Uvedená úprava se uplatní pouze v případě akcesorické bankovní záruky 

s neomezenou lhůtou platnosti, kdy se právo věřitele na plnění z ní nepromlčí před 

promlčením zajišťovaného závazku.

 

103

                                                 
101 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 69. 

 

102 Liška, P., Nad institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007, s. 655. 
103 Kopáč, L., Obchodní kontrakty, 1. díl, Praha, Prospektrum, 1993, s. 187. 
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4 Jednotlivé druhy bankovních záruk 
 

 Bankovní záruky lze třídit z mnoha hledisek vycházejících například z vázanosti 

zajišťovacího závazku na závazek zajišťovaný, formy zajišťovaného závazku (zda se 

jedná o závazek peněžní nebo jiný), počtu bank vystupujících v rámci zajišťovacího 

závazku apod. Právní úprava nečiní mezi jednotlivými druhy bankovních záruk rozdíl, 

přesto je pro komplexní náhled na institut bankovní záruky vhodné se rozlišením jejich 

možných podob zabývat. 

 

4.1 Bankovní záruky bezpodmínečné a podmínečné 
 

 Následující dělení vychází z míry vzájemné závislosti mezi bankovní zárukou a 

zajišťovaným závazkem. 

 Bezpodmínečná bankovní záruka104 je zcela nezávislá na právním vztahu k jehož 

zajištění byla vydána. Uplatnění práv z této záruky může být omezeno pouze 

podmínkami stanovenými v záruční listině, které se ovšem nevztahují k zajišťovanému 

závazku a jsou víceméně formálního rázu, a lhůtou platnosti této listiny. Záruční listina 

také nemusí obsahovat žádné podmínky (jedinou podmínkou zůstane předložení záruční 

listiny) a věřitel je omezen pouze uvedenou lhůtou platnosti této záruky.105

                                                 
104  Označovaná také jako bankovní záruka na první výzvu a bez námitek, abstraktní či 
kvaziabstraktní bankovní záruka. 

 Věřitel při 

uplatnění nároku vůči bance musí splnit pouze podmínky uvedené v záruční listině bez 

ohledu na jeho právní vztah s dlužníkem (příkazcem k vydání bankovní záruky). 

Podobně platí také pro banku, že je oprávněná zkoumat pouze splnění podmínek 

nutných pro výplatu peněžní částky a nemůže zkoumat stav právního vztahu mezi 

dlužníkem a věřitelem (tj. zda například nedošlo k zániku zajišťovaného závazku jeho 

splněním, apod.). Z uvedeného vyplývá, že zajištění závazku formou bezpodmínečné 

bankovní záruky představuje pro věřitele nejsilnější možné zajištění splnění pohledávky 

za dlužníkem. Na druhou stranu ovšem tento druh záruky představuje pro dlužníka 

enormní riziko zneužití tohoto zajištění ze strany věřitele, jelikož dlužník bude i přes 

105 Je málo pravděpodobné, že by došlo k vydání bezpodmínečné bankovní záruky, která by 
neobsahovala ani formální podmínky pro uplatnění nároku z ní, a která by ještě navíc byla časově 
neomezená. 
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neoprávněné uplatnění nároků ze záruční listiny povinen zaplatit bance ve smyslu § 321 

odst. 2 ObchZ vše, co banka plnila věřiteli v souladu se záruční listinou.106

 Podmínečná bankovní záruka, jinak označována také jako záruka akcesorická, se 

od výše uvedené záruky liší v tom aspektu, že plnění banky je kromě splnění formálních 

podmínek vyplývajících ze záruční listiny vázáno ve smyslu § 313 ObchZ na nesplnění 

hlavního, zajišťovaného závazku dlužníkem. Stejně tak vyplývá z § 317 ObchZ 

možnost stanovit v záruční listině povinnost vyzvat k plnění nejprve dlužníka a až 

následně banku. V případě tohoto typu záruky přichází v úvahu také připuštění 

možnosti uplatnění námitek bankou proti věřiteli. Tento typ záruky poskytuje 

dlužníkovi větší míru jistoty, že nedojde k jejímu zneužití věřitelem. Pro věřitele naopak 

představuje obtížnější přístup k peněžitému plnění z této záruky. Vzhledem k většímu 

riziku vzniku sporu při uplatnění práv z tohoto typu záruky, dávají banky přednost spíše 

zárukám bezpodmínečným. 

 

 Mezi záruky podmínečné a bezpodmínečné lze zařadit bankovní záruku 

vyplatitelnou proti dokumentům, neboli dokumentární bankovní záruku. Ve smyslu § 

319 věta druhá ObchZ je plnění banky z této záruky vázáno na předložení v záruční 

listině stanovených dokumentů současně s výzvou věřitele k plnění nebo bezprostředně 

po ní.107 Tento druh záruky lze označit jako kompromis mezi oběma výše uvedenými 

typy záruk. Bezpodmínečná dokumentární bankovní záruka zajišťuje věřiteli jistotu 

okamžitého přístupu k plnění banky, aniž by musel nejdříve usilovat o splnění hlavního 

závazku dlužníkem. Zároveň poskytuje dlužníkovi ochranu před možným 

neoprávněným uplatněním této záruky tím, že věřitel musí při uplatnění předložit bance 

určité dokumenty vztahující se k zajišťovanému závazku. Mezi dokumenty, které se 

musí předkládat při uplatnění práv ze záruky, se obvykle řadí dokumenty prokazující 

určitou skutečnost108

                                                 
106 K ochraně dlužníka proti zneužití bankovní záruky věřitele více viz kapitola 3.5.4 Vztah dlužníka 
a věřitele. 

 nebo písemné prohlášení věřitele, že dlužník nesplnil svůj závazek 

řádně či jinak nesplnil své povinnosti. Je třeba ještě dodat, že banka posuzuje tyto 

dokumenty opět pouze z formálního hlediska a nikoli z hlediska pravdivosti jejich 

obsahu. 

107 K otázce vlivu předložení požadovaných dokumentů na plnění banky viz kapitola 3.6.1 Uplatnění 
práv z bankovní záruky. 
108 Může se jednat např. o dokumenty prokazující odeslání zboží, předání zhotovené věci, 
uskutečnění smluvené činnosti apod. 
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4.2 Bankovní záruky přímé a nepřímé 
 

 Toto dělení vychází z toho, zda v rámci zajištění právního vztahu vystupuje 

pouze jedna banka vystavující jednu záruční listinu, nebo zda při zajištění tohoto vztahu 

vystupují banky dvě, každá vystavující jinou záruční listinu. 

 V případě přímých bankovních záruk vystavuje záruční listinu banka na příkaz 

dlužníka přímo ve prospěch věřitele (příjemce záruky). Příjemce této bankovní záruky 

je tak v přímém vztahu k vystavující bance, vůči níž také adresuje svou výzvu k plnění. 

Na rozdíl od bankovní záruky nepřímé, kdy jsou vydány dvě záruční listiny, v případě 

přímé záruky je vydávána listina pouze jedna a v zajišťovacím vztahu vystupuje pouze 

jedna banka. 

 Institut nepřímých bankovních záruk se využívá především v mezinárodním 

obchodním styku, především pak při vývozu do zemí Blízkého a Středního východu, 

Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie, Afriky apod. V řadě těchto zemí nemohou státní 

instituce či podniky podle místních právních řádů přijímat záruky od zahraničních 

bank.109

 Zjednodušeně lze znázornit vzájemné vztahy následujícím diagramem. 

 V těchto případech lze poskytnout zajištění pohledávky právě formou nepřímé 

bankovní záruky, tzv. protizáruky. Při užití institutu nepřímé bankovní záruky není 

vydána pouze jedna záruční listina, ale záruční listiny dvě, z nichž jedna je vystavena ve 

prospěch věřitele a druhá ve prospěch vystavující banky. Dlužník tedy s bankou ve 

svém státě uzavře smlouvu, ve které se dlužníkova banka zaváže požádat banku ve státě 

věřitele k vystavení záruční listiny ve prospěch tohoto věřitele. K zajištění uvedené 

záruky dlužníkova banka vydá ve prospěch vystavující banky jinou záruční listinu, 

protizáruku. Jedná se o dvě na sobě nezávislé bankovní záruky, kdy v případě, že věřitel 

uplatní práva ze záruky u své banky, pak se tato banka bude hojit na plnění, které 

poskytne v její prospěch dlužníkova banka na základě protizáruky.  

 

                                                 
109 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 36 a 37. 
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Zdroj: Andrews, G. M., Miller, R., Law of Guarantees, London, Sweet and Maxwell, 2000, s. 12. 

 

 Od institutu nepřímé záruky je třeba odlišovat pouhé potvrzení bankovní záruky 

jinou bankou. Na rozdíl od tohoto potvrzení, kdy jsou obě banky k plnění zavázány ve 

smyslu § 315 odst. 1 ObchZ solidárně, a věřitel si může vybrat, u které z nich práva ze 

záruky vyplývající uplatní, v případě nepřímé záruky může věřitel uplatňovat svá práva 

pouze u banky, která vystavila záruční listinu v jeho prospěch na žádost dlužníkovy 

banky a nikoli u dlužníkovy banky. 

 

4.3 Bankovní záruky platební a neplatební 
 

 Podle charakteru zajišťovaného závazku lze rozdělit bankovní záruky na záruky 

platební, zajišťující splnění peněžitého závazku, a záruky neplatební, zajišťující splnění 

jiného než peněžitého závazku. 

 Platební záruky zajišťují splnění peněžitého závazku dlužníka vůči věřiteli, tedy 

například zaplacení kupní ceny, splacení úvěru, apod. Pro věřitele tak zajištění bankovní 

zárukou představuje jistotu zaplacení jeho pohledávky bankou, pokud tak neučiní 

dlužník. V rámci platebních záruk můžeme rozlišovat několik druhů. Jedná se například 

o bankovní záruku na zaplacení zboží, zaplacení leasingových splátek. Tento druh 

záruky lze také využít k zajištění dodavatelských či odběratelských úvěrů. Zajištění 



45 
 

odběratelských úvěrů bankovní zárukou se děje především v souvislosti s financováním 

vývozu velkých investičních celků.110

 Neplatební bankovní záruky zajišťují splnění závazku, který má jiný charakter, 

než je zaplacení kupní ceny či splacení úvěru, tedy povinnosti neplatebního charakteru. 

V následujících kapitolách jsou popsány nejčastěji využívané neplatební záruky. 

 

 

4.3.1 Záruka za vádium (bid bond) 
 

 Záruka za vádium je také označována jako tender guarantee, provisional 

guarantee nebo také záruka za nabídku do veřejné soutěže. Tato záruka se používá 

především při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Podle § 67 odst. 1 ZVZ 

může zadavatel „požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností 

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu poskytne uchazeč 

formou složení peněžní částky na účet zadavatele …, nebo formou bankovní záruky nebo 

pojištění záruky.“111

 Z uvedeného ustanovení vyplývá, že zadavatel veřejné zakázky může požadovat 

poskytnutí určité jistoty k zajištění povinností uchazečů v tomto řízení. Vybere-li si 

uchazeč zajištění ve smyslu § 67 odst. 1 ZVZ formou bankovní záruky, pak bude 

záruční listina vystavena bankou uchazeče ve prospěch zadavatele veřejné zakázky. 

Podmínkou plnění ze záruky ve prospěch zadavatele bude podle § 67 odst. 7 ZVZ 

skutečnost, že „uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil 

nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu … nebo nesplnil-li povinnost poskytnout 

zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy …“

  

112 Výše plnění banky musí být ve 

smyslu § 67 odst. 1 ZVZ stanovena ve výši maximálně do 2 % předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky. V případě uplatnění zadavatelových práv, slouží získané peněžní 

plnění zadavateli ke krytí nákladů na výběr nového uchazeče. 113

                                                 
110 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 43. 

 Lhůta platnosti 

takovéto záruky musí být stanovena tak, aby byla platná po celou dobu zadávací lhůty 

podle § 43 ZVZ. Po skončení zadávacího řízení z důvodů specifikovaných v § 67 odst. 

111 Ustanovení § 67 odst. 1 ZVZ. 
112 Ustanovení § 67 odst. 7 ZVZ. 
113 Mihulková, S., Zajišťování závazků v mezinárodním obchodu, Právo a podnikání, 2003, s. 7. 
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2 ZVZ je zadavatel povinen vrátit originál záruční listiny ve lhůtách stanovených 

uvedeným ustanovením, čímž dojde k zániku této záruky. 

 Vedle záruky za vádium požaduje v některých případech zadavatel veřejné 

zakázky také příslib vystavit bankovní záruku. Tento příslib nepředstavuje sám o sobě 

formu zajištění, ale představuje pro zadavatele záruku, že v případě účasti uchazeče 

v zadávacím řízení, banka vystaví požadovanou záruku za vádium. Banka se tedy 

v tomto příslibu nezavazuje k plnění, ale k vystavení záruky, jejíž obsah bude v souladu 

s podmínkami soutěže.114

 

  

4.3.2 Akontační záruka (advanced payment guarantee) 
 

 Akontační záruka, neboli také záruka za vrácení platu předem, se využívá pro 

případ, kdy kupující hradí určitou část kupní ceny předem prodávajícímu. Kupující tak 

prakticky poskytuje prodávajícímu úvěr, jelikož již uhradil část kupní ceny, ale ještě 

neobdržel odpovídající částečné plnění. Kupující se dostává do situace, kdy, přestože již 

částečně plnil, nemá jistotu, že závazek bude ze strany dlužníka splněn. Proto v těchto 

případech vyžaduje kupující, aby banka prodávajícího vystavila v jeho prospěch záruční 

listinu, v níž se banka zaváže k plnění v případě, že prodávající nedodá zcela nebo 

částečně určité zboží, popřípadě pokud dojde k odstoupení od smlouvy či jiným 

skutečnostem vedoucím k nesplnění kontraktu. Výše plnění banky odpovídá výši 

akontační platby kupujícího. 

 U akontačních záruk, které zajišťují platbu předem při dodávce velkých 

investičních celků, může záruční listina obsahovat také doložku o snižování zaručené 

částky. Částka zaručená záruční listinou se tak postupně snižuje v návaznosti na 

jednotlivá plnění dodavatele. Na tuto doložku může být vázaná také lhůta platnosti 

záruční listiny. Záruční listina pozbude platnosti ve chvíli, kdy zaručená částka bude 

snížena na nulu.115

 

 

 

 

                                                 
114 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 50. 
115 Tamtéž, s. 51 a 52. 
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4.3.3 Kauční záruka (performance bond) 
 

 Kauční záruka se používá k zajištění řádného splnění závazku. Na rozdíl od výše 

uvedené záruky akontační, která zaručuje vrácení předem zaplacené platby v případě 

nenaplnění kontraktu, kauční záruka zajišťuje řádné splnění konkrétních povinností 

vyplývajících z kontraktu. Výše plnění kauční záruky bývá odvozena z celkové výše 

zajišťovaného obchodu, obvykle ve výši 5 až 10 % kupní ceny.116 V případě kauční 

záruky se mnohem zřetelněji uplatní již dříve zmíněné pravidlo, že banka v případě 

žádosti o výplatu zkoumá výzvu a v ní uvedené skutečnosti pouze z formálního hlediska 

(tedy zda splňují náležitosti stanovené záruční listinou) a není povinna, ani oprávněna, 

zkoumat oprávněnost takové výzvy ve vztahu ke stavu právního vztahu mezi dlužníkem 

a věřitelem. Je třeba zdůraznit, že kauční záruka je zárukou za řádné splnění a nelze ji 

považovat jako předem určenou výši náhrady škody, ke které by byl věřitel oprávněn ve 

vztahu k domnělému porušení smluvní povinnosti, jež zakládá právo vyzvat banku 

k plnění za stanovených podmínek. 117

 Určitou modifikací kauční záruky je záruka za splnění povinností dodavatele 

během technické záruky. Banka se touto zárukou zavazuje vyplatit věřiteli stanovenou 

částku v případě, že dlužník (v tomto případě se bude jednat většinou o dodavatele 

investičního celku) neplní během doby, která je označována jako technická záruka, své 

povinnosti. Tento typ bankovní záruky se vyskytuje většinou u kontraktů na dodávky 

investičních celků a technických zařízení.

 Bankovní záruka tedy neplní funkci 

paušalizované náhrady škody, jak je tomu u smluvní pokuty. Není tedy vyloučeno, že 

věřitel bude vedle plnění z bankovní záruky požadovat také náhradu škody způsobené 

vadným plněním kontraktu. Z tohoto důvodu by záruční listina měla obsahovat jasně 

stanovená pravidla pro určení, zda má věřitel vedle plnění z bankovní záruky nárok také 

na náhradu škody, případně v jakém rozsahu. 

118

 

 

 
                                                 
116 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 52. 
117 V originále: „… that a performance bond is a guarantee of due performance, and is not to be 
treated as a pre-estimate of the amount of damages to which the beneficiary may be entitled in 
respect of the alleged breach of contact which gave rise to the right to call on the bank to make 
payment under it.“ in Andrews, G. M., Miller, R., Law of Guarantees, London, Sweet and Maxwell, 
2000, s. 478. 
118 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 53. 
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4.3.4 Další druhy neplatebních bankovních záruk 
 

 Mezi neplatební záruky lze dále řadit záruky používané v rámci celního řízení 

podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„CelZ“). Podle ustanovení § 256 odst. 1 písm. b) lze celní dluh119 zajistit ručením, a to 

globální zárukou nebo zárukou individuální. Rozdíl mezi těmito typy záruk je v tom, 

zda zajišťují celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika 

operací prováděných jedním dlužníkem (pak se jedná o globální záruku), nebo zda 

zajišťují celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace prováděné 

dlužníkem (individuální záruka). Kdo může být v tomto případě ručitelem, stanoví § 

260 CelZ. Tímto ručitelem může být pouze osoba odlišná od dlužníka, se sídlem nebo 

trvalým pobytem na území Evropských společenství, která splňuje podmínky stanovené 

CelZ120

 Dále lze mezi neplatební bankovní záruky řadit záruku za zádržné (retention 

guarantee). Podobně jako kauční záruka, i tato záruka slouží k zajištění řádného splnění 

povinností dodavatele a vyskytuje se především u dodávek investičních celků.

, a které celní úřad povolil být ručitelem. Bližší náležitosti záruční listiny stanoví 

vyhláška Ministerstva financí ČR č. 199/2004 Sb. 

121

 Bankovní záruku lze také využít jako dražební jistotu, kterou může vyžadovat 

dražebník po účastníkovi dražby podle § 14 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 

 

Uplatňuje se v případech, kdy na základě smluvního vztahu mezi odběratelem 

(investorem) a dodavatelem dochází k postupným platbám během dodávky investičního 

celku a kdy je investor oprávněn zadržet část plateb jako zajištění pro případ možného 

budoucího výskytu vad na dodávaném investičním celku. Namísto tohoto zadržení 

finančních prostředků, které je pro dodavatele nevýhodné, jelikož tak nemá tyto 

prostředky k dispozici, může dodavatel nabídnout vystavení bankovní záruky za 

zádržné ve prospěch věřitele pro případ, že kontrakt nebude řádně splněn nebo se objeví 

případné vady později. 

                                                 
119 Celním dluhem rozumíme platební povinnosti deklaranta (většinou osoba, která zboží podléhající 
clu dováží/vyváží nebo pro kterou je zboží dováženo/vyváženo), která vzniká podáním celního 
prohlášení navrhujícího propuštění zboží do některých z celních režimů celním orgánům. Bakeš, M., 
Karfíková, M., Kotáb, P., a kol., Finanční právo, 5. upr. vyd., Praha, C. H. Beck, 2009, s. 297. 
120  Mezi tyto podmínky řadí § 260 odst. 2 CelZ především schopnost dostát svým finančním 
závazkům a jiným povinnostem, což budou banky ve většině případů splňovat a budou tak ideálním 
ručitelem, proto je tento typ záruky řazen mezi bankovní záruky. 
121 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 54. 
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dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení také stanoví náležitosti tohoto 

druhu záruky.  

 

4.4 Slib odškodnění (indemnita) 
 

 Úpravu slibu odškodnění nalezneme v ustanoveních § 725 až 728 ObchZ. Jedná 

se o úpravu převážně dispozitivní, jediným kogentním ustanovením je ustanovení § 725 

ObchZ. Slib odškodnění vymezuje S. Plíva takto: „Slib odškodnění představuje 

jednostranné prohlášení jedné osoby (slibující) adresované jiné osobě (příjemce slibu), 

jehož obsahem je závazek slibujícího nahradit příjemci slibu škodu, která mu vznikne 

z určitého jeho jednání, o které ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu 

povinen.“ 122

 V praxi se nejčastěji slib odškodnění objevuje jako způsob zajištění škod, které 

mohou vzniknout v souvislosti se ztrátou originálů některých typů cenných papírů, 

zejména přepravních listin (konosamentů) a směnek. 

 Ve smyslu ustanovení § 261 odst. 3 ObchZ je třeba jej považovat za 

absolutní obchodní závazkový vztah. Nejedná se ve své podstatě o bankovní záruku, 

ovšem charakter bankovní záruky může získat v případě, že slibující osobou bude banka 

a její prohlášení bude učiněno formou bankovní záruky. Někdy je tento typ zajištění 

řazen mezi neplatební bankovní záruky. 

 V případě konosamentů123

                                                 
122 Plíva, S., Obchodní závazkové vztahy, 2. vyd., Praha, ASPI, a. s., 2009, s. 316 a 317. 

 je potřeba odlišovat situaci, kdy dojde ke ztrátě jen 

některých konosamentů, a kdy dojde ke ztrátě celé sady konosamentů. V případě, že se 

ztratí konosament, který by opravňoval kupujícího k převzetí zboží od výstavce 

konosamentu, může kupující požadovat vydání zboží bez předložení přepravního listina. 

V této situaci lze nabídnout přepravci záruku, která bude krýt případnou škodu vzniklou 

přepravci v důsledku vydání zboží kupujícímu bez předložení originálu dokumentu. 

V tomto případě tedy banka (slibující) vystaví ve prospěch přepravce (příjemce slibu) 

záruční listinu, v níž se zaváže k plnění ve prospěch přepravce pro případ, že přepravce 

vydá kupujícímu zboží bez předložení originálu listiny (jedná se o jednání, ke kterému 

123 Konosament je podle čl. 1 odst. 7 Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě 
zboží z r. 1978 „dokument, který je průkazem o smlouvě o námořní přepravě a o tom, že dopravce 
převzal zboží nebo je naložil, a jímž se dopravce zavazuje, že vydá zboží při odevzdání tohoto 
dokumentu.“ Jedná se o cenný papír ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech ve znění pozdějších předpisů. Vystavuje se ve více vyhotoveních, jejichž komplet tvoří tzv. 
sadu konosamentů. 



50 
 

není přepravce povinen) a tímto jednáním mu vznikne škoda. Pokud dojde ke ztrátě celé 

sady konosamentů, je jednáním, ke kterému není přepravce povinen, vystavení náhradní 

sady konosamentů a bankovní záruka vystavená v jeho prospěch zajišťuje přepravci 

náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s tímto vydáním (může jít 

např. o případ neoprávněného uplatnění náhradní nebo originální sady dokumentů). 

Záruka bývá vystavena až na 150 % hodnoty zboží.124

 Hojně je indemnita využívána v případě ztráty směnek. V případě, že dojde ke 

ztrátě směnky, ať již vlastní či cizí, může směnečný věřitel požadovat po směnečném 

dlužníkovi výplatu směnečné sumy, aniž by mu předložil originál směnky, nebo může 

po směnečném dlužníkovi žádat vydání náhradní směnky. K takovému jednání není 

dlužník povinen a ve většině případu také takto odmítne jednat, protože mu hrozí škoda 

jak v případě, že vyplatí směnečnou sumu bez toho, že by mu byla vydána směnka, tak 

v případě, že vystaví směnku novou. V obou případech se vystaví riziku dvojího 

směnečného závazku. Směnečný věřitel v této situaci může nabídnout dlužníkovi 

indemnitu, která bude krýt případné škody vzniklé dlužníkovi, a docílit buď výplaty 

směnky bez jejího předložení, nebo vystavení směnky náhradní. 

 

 

4.5 Stand-by akreditiv (Stand-by letter of credit) 
 

 Stand-by akreditiv se vyvinul a také je převážně používán ve Spojených státech 

amerických. Jeho počátky lze datovat do druhé poloviny 19. století, kdy byl 

ve Spojených státech vydán zákon, který vyjmenovával činnosti, ke kterým byly banky 

oprávněny, a který zakazoval bankám přebírat odpovědnost za závazky třetích osob. Ve 

snaze obejít tento zákaz začaly banky vystavovat tzv. letters of credit, které sloužily 

k zajišťování závazků klientů těchto bank. Jako základ úpravy posloužila úprava 

dokumentárních akreditivů. Postupně se tato praxe stala obecně uznávanou.125

 Stand-by akreditiv je abstraktním

 
126 zajišťovacím nástrojem, 127

                                                 
124 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 56. 

 který má 

dokumentární povahu. Pro svou podobnost s dokumentárním akreditivem se při 

vystavování stand-by akreditivů původně používaly Jednotné zvyklosti a pravidla pro 

125 Andrews, G. M., Miller, R., Law of Guarantees, London, Sweet and Maxwell, 2000, s. 30. 
126 Závazek banky z akreditivu je nezávislý na zajišťovaném závazku. 
127 Na rozdíl od dokumentárního akreditivu, který je nástrojem platebním. 



51 
 

dokumentární akreditivy (publ. MOK č. 500).128 Přes veškerou podobnost si vydávání 

stand-by akreditivů vyžádalo vytvoření vlastních pravidel pro jejich vydávání. Proto 

byla připravena americkým Institutem pro mezinárodní bankovní právo a praxi 

(Institute of International Banking Law and Practice, Inc.) pravidla určená výhradně pro 

stand-by akreditivy, které byla vydána Mezinárodní obchodní komorou v Paříži jako 

publikace č. 590, pod názvem „ISP 98“.129

 Jak již bylo výše uvedeno, vyvinul se stand-by akreditiv z dokumentárního 

akreditivu a proto jsou si tyto nástroje velice podobné. Jejich společným rysem je 

především skutečnost, že se v obou případech banka zavazuje provést výplatu 

dohodnuté částky, pokud jsou splněny podmínky akreditivem stanovené, zejména 

předložení stanovených dokumentů. Rozlišit oba akreditivy lze díky charakteru 

předkládaných dokumentů. Zatímco u dokumentárního akreditivu mají předkládané 

dokumenty povahu „pozitivní“, kdy se jimi prokazuje splnění závazku, u stand-by 

akreditivu mají dokumenty povahu „negativní“ a prokazuje se jimi především 

nesplnění zajišťovaného závazku.

 

130

 Povaha stand-by akreditivu je velice podobná, téměř až totožná, dokumentární 

bankovní záruce. Stejně jako bankovní zárukou, i stand-by akreditivem lze zajistit celou 

řadu závazků platebních a neplatebních.

 

131 Jejich podobnost je natolik velká, že jediný 

rozdíl mezi oběma nástroji lze spatřovat pouze v jejich rozdílných názvech a 

v rozdílných zeměpisných oblastech jejich tradičního užívání. Bankovní záruka je 

rozšířena především v evropských zemích. Stand-by akreditiv je rozšířen ve Spojených 

státech, v oblastech ovlivněných americkou bankovní praxí, jako jsou země Latinské 

Ameriky a Dálného východu. Stand-by akreditivy jsou vydávány také bankami se 

sídlem mimo Spojené státy v případě zajišťování závazků ve prospěch amerických 

společností.132

  

 

                                                 
128 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (ICC Publ. No. 500). 
129 International Standby Practices 98. 
130 Čermáková, I., Bankovní záruka, Brno, ECON publishing, 2002, s. 83. 
131 Druhy neplatebních stand-by akreditivů jsou podobné jako u neplatebních bankovních záruk, 
tedy stand-by akreditivy za nabídku do veřejné soutěže, stand-by akreditivy zajišťující vrácení 
akontace či řádné splnění závazku. 
132 Andrews, G. M., Miller, R., Law of Guarantees, London, Sweet and Maxwell, 2000, s. 31. 
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5 Praktické využití a výhody bankovní záruky ve vnitrostátním 

a mezinárodním obchodním styku 
 

 Bankovní záruka vznikla z důvodu potřeby zajištění závazků vznikajících 

v rámci mezinárodního obchodního styku, zejména pak závazků vznikajících při 

dodávkách velkých investičních celků. V rámci mezinárodního obchodu se následně 

tato forma zajištění vyvíjela až do své současné podoby. Praxe v poskytování těchto 

záruk se natolik ustálila, že dnes představuje bankovní záruka mezinárodně uznávaný 

zajišťovací institut, jehož účel, forma i obsah jsou shodně chápány a vykládány ve 

všech oblastech mezinárodního obchodu, kde se bankovní záruka jako forma zajištění 

používá. Velkou měrou přispěla k rozšíření bankovní záruky také činnost Mezinárodní 

obchodní komory v Paříži. Vypracováním souboru několika tzv. jednotných pravidel 

vztahujících se k bankovním zárukám shrnula tato organizace dosavadní praxi ve 

vytváření a používání bankovních záruk a poskytla tak jasný a přehledný návod všem 

subjektům používajícím bankovní záruku jako zajištění jejich pohledávek. 

 Výhody bankovní záruky pro mezinárodní obchod lze shrnout do několika bodů. 

Předně je to skutečnost, že v rámci závazkové vztahu mezi dvěma subjekty vystupuje 

jako nezávislý ručitel banka, která je obecně považována za spolehlivý subjekt, který 

své závazky ve většině případů plní. Bankovní záruka tak pro věřitele představuje téměř 

úplnou jistotu splnění zajišťovaného závazku. Další výhodou je již výše zmíněna 

ustálená mezinárodní praxe v oblasti bankovních záruk a možnost použití mezinárodně 

uznávaného souboru zvyklostních pravidel. Dále je možno uvést usnadnění pozice 

věřitele v případě uplatnění jeho práv ze záruky. Věřitel se nemusí složitě obracet na 

svého zahraničního partnera, ale případné uplatnění práv může provést skrze svou 

domácí banku.  

 Vzhledem k velkému rozšíření bankovních záruk v mezinárodním obchodě a 

k povaze bankovní záruky jako poměrně spolehlivého zajišťovacího instrumentu se 

bankovní záruka rozšířila také v rámci vnitrostátního obchodního styku. Uplatnění 

nalézá v rámci vnitrostátních soukromoprávních vztahů, a to i přes svou povahu spíše 

mezinárodního zajišťovacího instrumentu. Uplatnění bankovní záruky v rámci 

vnitrostátní obchodního styku bylo potvrzeno také začleněním bankovní záruky mezi 

ostatní zajišťovací instrumenty v obchodním zákoníku. 
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 Významu nabývá bankovní záruka také v rámci veřejného práva, kdy je jako 

zajišťovací institut začleněna do několika veřejnoprávních předpisů. Tyto předpisy 

využívají bankovní záruku jako jeden z možných nástrojů k zajištění povinností z nich 

vyplývajících. O různých druzích bankovních záruk využívaných na základě 

vnitrostátních veřejnoprávních předpisů bylo již pojednáno výše, proto budou na tomto 

místě uvedeny pouze ve zkratce. Jedná se o celní záruku podle zákona č. 13/1993 sb., 

celní zákon ve znění pozdějších předpisů, záruku za nabídku do veřejné soutěže podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dražební 

záruku podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Pro představu o množství poskytnutých bankovních záruk je na tomto místě 

uvedena tabulka o celkovém objemu platebních a neplatebních bankovních záruk a 

příslibů, poskytnutých vybranými tuzemskými bankami za roky 2008 a 2009 (v mil. 

Kč).133

 

 

Banka 2008 2009 

Česká spořitelna, a.s. 117 835 93 358 

Československá obchodní 

banka, a.s. 

28 012 22 880 

Komerční banka, a.s. 41 921 44 624 

 

  

                                                 
133 Údaje získány z výročních zpráv uvedených bank za rok 2009. Výroční zprávy jsou veřejně 
dostupné na WWW stránkách jednotlivých bank. 
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6 Současná právní úprava bankovní záruky v českém právním 

řádu a její možné změny v budoucnu 
 

 Současnou právní úpravu bankovní záruky v obchodním zákoníku lze zhodnotit 

jako poměrně jasnou a přehlednou, nevyvolávající žádné zásadní aplikační potíže. O 

tom svědčí také skutečnost, že od vstupu obchodního zákoníku v účinnost v roce 1992 

nebyla ustanovení vztahující se k bankovní záruce vůbec novelizovaná. Jedinou 

nepřímou novelizací bylo zařazení § 322 ObchZ mezi kogentní ustanovení podle § 263 

ObchZ, která byla provedena zákonem č. 370/2000 Sb. I přes uvedenou 

bezproblémovost této úpravy, je možno vymezit několik skutečností, které současné 

úpravě chybí nebo které by bylo vhodné změnit. 

 V prvé řadě se jedná o chybějící vymezení samotné podstaty bankovní záruky. 

Jak již bylo výše zmíněno, v § 313 ObchZ je upraven pouze postup pro vystavení 

záruční listiny. Ustanovení § 313 ObchZ je základním ustanovením. Základní 

ustanovení v části třetí obchodního zákoníku vždy vymezují podstatu institutu, ke 

kterému se vztahují. Ovšem u bankovní záruky tomu tak není a bylo by vhodné, aby 

takovéto ustanovení obchodní zákoník z důvodu přehlednosti a jasnosti obsahoval. 

Stejně tak ustanovení obchodního zákoníku vztahující se k procesu vzniku bankovní 

záruky by bylo vhodné zpřesnit především v otázce, zda je pro vznik bankovní záruky 

nutný souhlas věřitele s vystavenou záruční listinou. 

 Jiným nedostatkem, který lze v současné právní úpravě spatřovat, je absence 

úpravy nepřímé bankovní záruky. Obchodním zákoníkem je sice upravena záruka 

potvrzená další bankou a záruka avizovaná, ovšem úprava záruky nepřímé, která je 

hojně využívaná v mezinárodním obchodním styku chybí. Ačkoli nelze očekávat užití 

nepřímé bankovní záruky ve větší míře také v rámci vnitrostátních závazkových 

právních vztahů, úprava nepřímé záruky v obchodním zákoníku by jistě přispěla k ještě 

větší komplexnosti a přehlednosti současné úpravy. 

 Dále lze obchodnímu zákoníku vytknout absenci úpravy alternativního uplatnění 

bankovní záruky. Zejména se jedná o stanovení lhůt, ve kterých se musí příkazce 

k vystavení bankovní záruky vyjádřit, zda má být bankovní záruka vyplacena nebo má 

být prodloužena její platnost. Jistě se nejedná o příliš zásadní nedostatek mající vliv na 

používání bankovní záruky, jeho odstranění by nicméně přineslo pro věřitele jistější a 
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pohodlnější pozici při takovémto uplatnění. Věřitel by tak již nemusel čekat, kdy se 

dlužník rozhodne vyjádřit a stále urgovat banku k vyřízení jeho požadavku, ale byla by 

jasně stanovena lhůta, ve které by k vyjádření muselo dojít. 

 Dalším nedostatkem, který lze stávající úpravě vytknout, je nevhodně zvolený 

odkaz v ustanovení § 322 odst. 2 ObchZ, který vede k přiměřenému užití ustanovení o 

smlouvě mandátní na otázky neupravené v rámci smlouvy o poskytnutí bankovní 

záruky uzavřené mezi bankou a dlužníkem. Mnohem vhodnější by byl odkaz na 

smlouvu komisionářkou, která svou povahu přesněji odpovídá smluvnímu vztahu mezi 

bankou a dlužníkem. 

 Z výše uvedeného je patrné, že se nejedná o nedostatky, který by mohly nějakým 

vážnějším způsobem omezovat užívání tohoto druhu zajištění. Přesto by jejich 

odstranění přispělo k větší přehlednosti a srozumitelnosti současné právní úpravy. 

 Úprava bankovní záruky je obsažena také v připravovaném návrhu nového 

občanského zákoníku (dále jen „nově navrhovaná úprava“ nebo „návrh“). Nově 

navrhovaná úprava pouze potvrzuje již výše zmíněnou bezproblémovost současné 

úpravy, když téměř kompletně přebírá úpravu současnou. Důvodová zpráva k návrhu 

nového občanského zákoníku uvádí k úpravě bankovní záruky toto: „V návrhu úpravy 

bankovní záruky osnova vychází z platné právní úpravy.“134 V nově navrhované úpravě 

tedy nejsou žádné zásadní věcné změny, který by mohly ovlivnit praxi v poskytování 

bankovních záruk, jedná se spíše o změny dílčí povahy.135

 Za zmínku stojí nová úprava nepřímé bankovní záruky v § 1876 návrhu. Z této 

úpravy jasně vyplývá, že pokud banka plnila ze záruky vydané na žádost jiné banky, má 

vůči žádající bance právo na náhradu. Jedná se tedy o úpravu, která v současném 

obchodním zákoníku chybí. Nově je také upraveno ustanovení vztahující 

se k dokumentární bankovní záruce. Ustanovení § 1879 odst. 1 návrhu oproti současné 

úpravě stanoví: „Podmiňuje-li záruční listina plnění banky předložením určitého 

dokumentu, musí být předložen při výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní, avšak vždy 

 

                                                 
134 Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku [online], Ministerstvo spravedlnosti ČR, [cit 
2010-11-22]. Dostupné na WWW <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Duvodova_zprava_OZ_LRV_090430_final.pdf>, s. 421. 
135 Plíva, S., Bankovní záruka v současné a navrhované úpravě in Kolektiv autorů, Pocta prof. JUDr. 
Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha, Leges, 2009, s. 319. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova_zprava_OZ_LRV_090430_final.pdf�
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova_zprava_OZ_LRV_090430_final.pdf�
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za trvání bankovní záruky.“136

 Navrhovaná úprava v ustanovení § 1880 návrhu rozlišuje, v souvislosti 

s úpravou postoupení práv z bankovní záruky, mezi právem na plnění a právem uplatnit 

záruku. Právo na plnění je postupitelné na jiný subjekt bez dalšího. Naproti tomu 

možnost postoupení práva uplatnit bankovní záruku musí výslovně obsahovat záruční 

listina. Opět tak jde o přesnější formulaci, než která je obsažena v současné úpravě 

postoupení práv z bankovní záruky v § 318 ObchZ. 

 V porovnání se současným zněním § 319 ObchZ, který 

je vykládán tak, že dokumenty lze předložit i po lhůtě platnosti bankovní záruky 

v případě, že došlo k bezvadnému uplatnění práv ze záruky, stanoví návrh přesnější, ale 

také přísnější úpravu. 

  

                                                 
136 Ustanovení § 1880 Vládního návrhu občanského zákoníku, schváleného vládou dne 27. dubna 
2009 [online], Ministerstvo spravedlnosti ČR, [cit 2010-11-22]. Dostupné na WWW 
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_LRV_090430_final_s_obsahem.pdf >. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_LRV_090430_final_s_obsahem.pdf�
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_LRV_090430_final_s_obsahem.pdf�
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Závěr 
 

 Bankovní záruka představuje skutečně jeden z nejjistějších zajišťovacích 

nástrojů vůbec. Navíc v podobě bezpodmínečné bankovní záruky na první výzvu a bez 

námitek poskytuje věřiteli téměř absolutní jistotu, že jeho závazek bude splněn, ať už 

plněním dlužníka ze zajišťovaného vztahu nebo banky z bankovní záruky. Věřitel se tak 

dostává do velmi silného postavení vůči dlužníkovi. I tato skutečnost je jedním 

z důvodů širokého využívání tohoto zajišťovacího institutu nejen v rámci 

mezinárodního obchodu, ale v současnosti také v rámci vnitrostátních právních vztahů. 

Ve vnitrostátním měřítku dochází ke vzrůstu používání bankovních záruk od počátku 

devadesátých let, kdy byla bankovní záruka zařazena obchodním zákoníkem mezi 

standardní zajišťovací instituty. V současnosti převažují zejména bankovní záruky 

neplatební, a to především bankovní záruky zajišťující splnění povinností vyplývajících 

z veřejnoprávních předpisů.  

 Protikladem k tomuto velmi silnému postavení věřitele je ovšem skutečnost, že 

také může dojít a samozřejmě dochází k pokusům o zneužití tohoto instrumentu. 

V rámci této práce byly v této souvislosti popsány také možnosti obrany dlužníka proti 

neoprávněnému uplatnění práv ze záruky a také možné trestněprávní důsledky jejího 

zneužití. V souvislosti s tímto lze všem subjektům využívajícím bankovní záruky 

doporučit vždy řádné seznámení se s textem záruční listiny, případně je také vhodné 

jednotlivá ustanovení záruční listiny konzultovat s bankou. 

 Dalším důvodem, který hovoří ve prospěch využívání bankovních záruk, je 

ustálená mnoholetá praxe v jejich užívání a stabilní právní úprava, stejně jako možnost 

využití mezinárodně uznávaných pravidel vydávaných Mezinárodní obchodní komorou 

v Paříži. 

 Cílem této práce bylo vysvětlit podstatu a účel institutu bankovní záruky 

především z hlediska obchodního zákoníku a podat komplexní přehled o všech jeho 

podstatných prvcích. Proto byl největší prostor věnován právě teoretickému pohledu na 

bankovní záruku v kapitole třetí. Byla v ní vysvětlena podstata tohoto zajišťovacího 

instrumentu a podán ucelený výklad o jejím vzniku, náležitostech, které musí záruční 

listina splňovat a o dalších skutečnostech vztahujících se ke vzniku bankovní záruky. 

Dále zde byly podrobně popsány všechny subjekty vystupující v rámci bankovní záruky 
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a vztahy mezi nimi vznikající. V souvislosti se vztahy mezi jednotlivými subjekty byl 

také podán výklad o procesu uplatnění práv ze záruky a uvedeny jednotlivé skutečnosti 

způsobující zánik záruky. 

 Dělení bankovních záruk na jejich jednotlivé druhy, tak jak byly uvedeny ve 

čtvrté kapitole, náleží spíše do oblasti obchodní praxe a ekonomiky. Ačkoli obchodní 

zákoník mezi jednotlivými druhy bankovních záruk nečiní žádný rozdíl, je pro celkový 

náhled na zajišťování závazků pomocí bankovní záruky a pochopení tohoto institutu 

bylo takovéto vymezení nezbytné. Přestože se základní právní úprava použije na 

všechny druhy bankovních záruk použije stejně, je v podmínkách tržní ekonomiky 

schopnost rozlišovat mezi jednotlivými druhy nutná například pro posouzení, jakou 

formu bankovní záruky je třeba užít k zajištění splnění té či oné povinnosti. 

 Na závěr lze říci, že bankovní záruka není klasický zajišťovací institut, ale 

bankovní obchod, kdy bankovní záruka představuje určitou formu úvěru banky ve 

prospěch dlužníka. I přes tuto skutečnost lze očekávat její rostoucí vliv, zejména 

v rámci zajišťování vnitrostátních závazkových vztahů. Na poskytování bankovních 

záruk by nemělo mít vliv ani vydání nového občanského zákoníku, protože úprava 

bankovní záruky v něm obsažená vychází ze současného obchodního zákoníku a 

nepřináší žádné zásadní věcné změny. Vliv na využívání bankovních záruk by však 

mohlo mít rozšíření užití bankovních záruk k zajištění povinností vyplývajících 

z veřejnoprávních předpisů.  
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Seznam použitých zkratek 
 

• BankZ zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

• CelZ zákon č. 13/1993 sb., celní zákon 
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• ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

•  ZMO zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním 

 obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) 
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• ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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Abstrakt 

Název práce: Bankovní záruka 

 

 Tato práce se zabývá bankovní zárukou a její právní úpravou v českém právním 

řádu. Cílem této práce je podat komplexní charakteristiku nejpodstatnějších prvků 

bankovní záruky, vztahů vznikajících při jejím užití a jejích jednotlivých druhů. 

 Práci lze rozdělit do dvou částí. První část, tvořená kapitolami 1 až 3, je částí 

teoretickou. Druhá část se zabývá bankovní zárukou z hlediska praktického, včetně 

rozdělení bankovních záruk na jednotlivé druhy. 

 První kapitola se zabývá obecnou problematikou zajišťovacích nástrojů, zejména 

jejich podstatou, účelem a funkcemi. 

 Ve druhé kapitole je rozebrána právní úprava bankovní záruky v obchodním 

zákoníku a její srovnání s úpravou v předchozím zákoně. Dále je zde zmíněna úprava 

v evropském právu a obecná mezinárodní úprava. 

 Třetí kapitola je věnována teoretickému rozboru všech podstatných prvků 

bankovní záruky. Je zde popsán proces jejího vzniku a formální a obsahové náležitosti 

záruční listiny. Dále je pozornost věnována charakteristice všech subjektů vystupujících 

v rámci bankovní záruky a zároveň právním vztahům vznikajícím mezi těmito subjekty. 

Následně je v této části popsán proces uplatňování práv z bankovní záruky a úprava 

námitek, které lze použít proti tomuto uplatnění. V poslední části této kapitoly jsou 

pojmenovány jednotlivé možné způsoby zániku bankovní záruky. 

 Čtvrtá kapitola obsahuje třídění bankovních z několika různých hledisek. Jsou 

zde pospány různé druhy záruk platebních a neplatebních včetně charakteristiky 

několika nejčastěji užívaných druhů neplatebních záruk. Dále je zde podána 

charakteristika slibu odškodnění, jako zvláštní formy bankovní záruky. Na závěr je 

uvedena krátká charakteristika stand-by akreditivu a jeho srovnání s bankovní záruka. 

 Pátá kapitola popisuje výhody bankovní záruky, které vedou k jejímu širokému 

praktickému využití v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

 Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení kladů a záporů současné právní úpravy 

bankovní záruky v českém právním řádu. Jsou zde také zmíněny některé návrhy, které 
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by měly směřovat ke zlepšení této úpravy. V krátkosti je zde také zmíněna úprava 

bankovní záruky v návrhu nově připravovaného občanského zákoníku. 

 

Klíčová slova: bankovní záruka, zajištění, záruční listina 
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Abstract 

Title: Bank Guaranty 

 

 The thesis deals with the topic of bank guaranty and its legal regulation in the 

Czech legal system. The purpose of this thesis is to give comprehensive characteristic of 

the most important parts of the bank guaranty, relations which are created during its 

usage and its particular types. 

 The thesis can be subdivided into two parts. First part consisting of chapters 1 to 

3 is a theoretical part. The second part deals with the bank guaranty from the practical 

point of view, including dividing of bank guaranty on particular types. 

 First chapter deals with the general issues of security instruments, their nature, 

content and functions. 

 Second chapter contains characteristic of legal regulation of bank guaranty in the 

Commercial Code and its comparison with previous Act. European law and general 

international law regulation is also part of this chapter. 

 Third chapter deals with theoretical analysis of all substantial factors regarding 

bank guaranty. Process of its creation and formal and content to requirements are 

described in this chapter. Attention is paid to characteristic of all subjects appearing 

within bank guaranty and to relations created between this subjects subsequently. 

Process of exercising claims arising from bank guaranty and regulation of admitted 

objections against this exercise is also described in this chapter. The last part of this 

chapter deals with particular possible ways of expiration of bank guaranty. 

 Fourth chapter concentrates on classification of bank guaranties from different 

points of view. Different kinds of payment and non-payment guaranties including 

several most used non-payment guaranties are described in this chapter. Next part of 

this chapter focuses on characteristic of indemnity contract which creates special form 

of bank guaranty. Short characteristic of stand-by letter of credit and its comparison to 

bank guaranty is mentioned in the last part of this chapter. 

 Fifth chapter describes advantages of bank guaranty which leads to its wide use 

in international and internal business relations. 
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 The last chapter contains assessment of pros and cons of current legal regulation 

of bank guaranty in the Czech legal system. Some of the proposals which should lead to 

the improvement of this regulation are also mentioned here. Brief description of legal 

regulation of bank guaranty in the new civil code bill creates the last part of this chapter. 

 

Keywords: bank guaranty, security, letter of guarantee 
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