
Abstrakt: Smlouva o akreditivu a smlouva o inkasu

Tato diplomová práce je zaměřena na dva významné platební instrumenty, a to 

akreditiv a inkaso. Jejím cílem je analýza akreditivu a inkasa, a to zejména přiblížení těchto 

platebních nástrojů, jejich použití a fungování v praxi a také poukázání na jejich výhody a 

nevýhody. V rámci zpracování byla využita jak česká, tak i mezinárodní právní úprava, 

související literatura a články, které se k danému tématu vztahují. Hlavním pramenem byl 

obchodní zákoník a unifikace obchodních zvyklostí ze strany Mezinárodní obchodní komory.

Práce je rozdělena do pěti kapitol, které se dále dělí na několik podkapitol. Vzhledem 

k tomu, že obě smlouvy zakládají obchodní závazkový vztah mezi smluvními stranami dané 

smlouvy, je první kapitola věnována charakteristice závazkových vztahů podle občanského 

zákoníku a obchodních závazkových vztahů ve smyslu obchodního zákoníku. Zároveň jsou 

akreditiv a inkaso řazeny do kategorie bankovních obchodů, které jsou blíže vysvětleny 

v kapitole druhé. Vzhledem k tomu, že v obou případech je významnou smluvní stranou 

banka, je jí v této kapitole věnována pozornost.

Následující dvě kapitoly jsou již věnovány jednotlivým smluvním typům, které jsou 

v nich konkrétně rozebrány. Třetí kapitola poskytuje přehled o tom, co je to akreditiv, jeho 

jednotlivé druhy, způsob uzavírání smlouvy o akreditivu, samotné jeho fungování a také 

problematiku odpovědnosti stran za porušení smlouvy či za způsobenou škodu. Čtvrtá 

kapitola má podobné schéma jako kapitola předchozí. Je věnována smlouvě o inkasu, jejímu 

uzavírání, fungování inkasa, odpovědnosti smluvních stran, atd. 

Právní úprava akreditivu a inkasa obsažená v obchodním zákoníku je poměrně stručná. 

Z tohoto důvodu je v rámci smluv o akreditivu a smluv o inkasu často využívána 

i mezinárodní úprava. Zejména se jedná o unifikovaná pravidla Mezinárodní obchodní 

komory. Mezinárodní unifikaci lze považovat za doplňující zdroj pro akreditiv a inkaso. Této 

mezinárodní úpravě je věnován závěr třetí a čtvrté kapitoly. Jsou zde uvedeny zejména 

rozdíly oproti ustanovením obchodního zákoníku nebo popřípadě jejich rozšíření.

V současné době probíhají práce na novém občanském zákoníku a jeho schvalování. 

Z tohoto důvodu je závěrečná kapitola věnována právní úpravě akreditivu a inkasa v návrhu 

nového občanského zákoníku a srovnání této nové úpravy se stávajícími ustanoveními, které 

obsahuje obchodní zákoník.
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