
Abstrakt 

Právní aspekty zajištění závazků v mezinárodním obchodě   
 

Problematika zajištění závazků v mezinárodním obchodě je v současné době 

možná více než dříve velmi aktuálním tématem, neboť důležitost kvalitního a 

spolehlivého zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku v posledních 

letech ještě více vzrostla v souvislosti s narušenou důvěrou v kredibilitu subjektů 

způsobenou stále doznívající ekonomickou krizí z roku 2008 a dluhovou krizí, která 

v současné době zmítá svět. 

Předmětem této diplomové práce jsou právní vztahy vznikající ze zajištění 

závazkových vztahů v mezinárodním obchodě. Cílem této diplomové práce je 

analyzovat právní aspekty v kontextu zajištění závazků v mezinárodním obchodě, 

a to zejména s ohledem na problematiku určení rozhodného práva pro zajišťovací 

vztahy v mezinárodním obchodním styku. A dále s ohledem na moji bankovní praxi 

provést bližší výklad o zajištění prostřednictvím bankovní záruky. 

    První část této práce podává charakteristikou právních vztahů 

obsahujících mezinárodní prvek a vysvětluje přítomnost mezinárodního prvku ve 

vztazích ze zajištění v mezinárodním obchodě. Dále je zde podán výklad o účelu, 

funkcích, třídění a druzích zajišťovacích prostředků a uvedena specifika zajištění 

závazkových vztahů v mezinárodním obchodním styku.  

Druhá část této práce se věnuje problematice určení rozhodného práva pro 

zajišťovací právní vztahy v mezinárodním obchodě. Jsou zde uvedeny základní 

způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, dále je zde 

obsažena pasáž věnující se tzv. kvalifikačnímu problému a popsán vzájemný vztah 

mezi kolizními normami. V této části práce se také věnuji volbě práva ve vztazích 

ze zajištění a úpravě zajištění obsažené v novém zákoně o mezinárodním právu 

soukromém.  

 Třetí a poslední část této práce obsahuje podrobnější výklad o zajištění 

prostřednictvím bankovní záruky. V úvodu této části práce je rozebrána právní 

úprava bankovní záruky v obchodním zákoníku a úprava v jednotných pravidlech 



pro záruky. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé druhy bankovních záruk a podána 

jejich bližší charakteristika. V závěru této části se podrobněji věnuji problematice 

určení rozhodného práva pro bankovní záruku.  

 


