
Abstrakt  

Tato práce se zabývá úpravou institutu bankovní záruky v českém právním řádu. 

Cílem této práce je poskytnout všestranný pohled na bankovní záruku, jak z hlediska právně 

teoretického, tak i ekonomického a praktického. 

Diplomová práce je rozdělena na dvanáct kapitol, z nichž první a poslední tvoří úvod a 

závěr. Ve druhé kapitole je objasněna podstata a funkce zajišťovacích instrumentů a jejich 

zakotvení v právních předpisech.  

Ve třetí kapitole je srovnán institut bankovní záruky s ručením. Dále je v ní obsažen 

historický vývoj bankovní záruky, zakotvení bankovní záruky v obchodním zákoníku, 

veřejnoprávních předpisech a jednotných pravidlech vydávaných Mezinárodní obchodní 

komorou v Paříži.  

Těžiště práce tvoří nejobsáhlejší kapitola čtvrtá, kde jsou vysvětleny vzájemné vztahy 

mezi subjekty bankovní záruky. Těmito subjekty jsou příkazce, beneficient a banka. V této 

kapitole je rozebrána též úprava postoupení, poplatku, zajišťovaného závazku, zneužití 

bankovní záruky věřitelem a jeho případného trestněprávního postihu.  

Kapitola pátá se věnuje se záruční listině a jejímu obsahu. Důkladně rozebrány jsou 

zde také výkladové problémy spojené s okamžikem vzniku bankovní záruky. Šestá kapitola 

analyzuje zapojení další banky do vztahů z bankovní záruky. Může se jednat o bankovní 

záruku potvrzenou, bankovní záruku avizovanou či protizáruku. Ke zpřehlednění byla 

vytvořena dvě schémata. 

Samostatná kapitola sedmá je věnována různým možnostem zániku bankovní záruky. 

V kapitole osmé se jsou vymezeny druhy bankovní záruky zejména s ohledem na jejich 

hospodářské využití v různých závazkových vztazích. Práce se zabývá zárukou za nabídku, 

kauční zárukou, akontační zárukou, zárukou za záruční opravy a stand-by akreditivem.  

Zvláštní pozornost je věnována specifikům užití bankovní záruky ve výstavbových 

projektech v kapitole deváté.  

Kapitola desátá a jedenáctá jsou zpracovány na základě užití komparativní metody. 

V kapitole desáté je popsána úprava bankovní záruky v německém právu na základě poznatků 

získaných z cizojazyčné literatury. Rozsáhlejší jedenáctá kapitola je věnována úpravě finanční 

záruky v novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014.  
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