
Abstrakt: Smlouva o úvěru 

 

Předmětem této diplomové práce je poskytování úvěru na základě smlouvy o úvěru upravené 

v § 497 až 507 ObchZ. Rozsah, ve kterém je zkoumána smlouva  o úvěru podle obchodního 

zákoníku, je následně použit pro komparaci s úvěrovou smlouvou podle nového občanského 

zákoníku. Zde je úvěrová smlouva upravena v § 2395 až 2400 nového občanského zákoníku. 

Ve své práci se věnuji také některým dalším institutům, které se smlouvou o úvěru úzce 

souvisí (zajištění, úroky, všeobecné obchodní podmínky apod.). Tyto související instituty 

jsem také porovnal s právní úpravou v novém občanském zákoníku. 

V první kapitole se zabývám definicí pojmu úvěr, jeho úlohou v ekonomice a také vymezením 

úvěru v ekonomickém a právním smyslu. Druhá kapitola pojednává o základních zásadách 

poskytování úvěru, jež bývají používány při uzavírání smluv o úvěru. Následující třetí 

kapitola pojednává o historii vzniku a vývoji úvěru od jeho úplného počátku až po nejnovější 

právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se věnuji představení nového občanského zákoníku a 

krátkému obecnému pojednání o tomto novém kodexu českého civilního práva.  

Pátá kapitola pojednává o pramenech právní úpravy smlouvy o úvěru a následně srovnává 

povahu smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku a novém občanském zákoníku. Předmětem 

šesté kapitoly je pojednání o tom, jak přistupují vybrané zahraniční právní řády ke koncepci 

úvěru jako závazkového vztahu. V následující sedmé kapitole se věnuji srovnání smlouvy o 

půjčce podle občanského zákoníku a smlouvy o úvěru podle obchodního zákoníku 

následované srovnáním úvěru a zápůjčky v novém občanském zákoníku.  

Nosnou část této diplomové práce zahajuje kapitola osmá, která je věnována podstatným 

částem smlouvy o úvěru. Podrobně se věnuji vymezení subjektů smlouvy o úvěru a podrobně 

analyzuji průběh smluvního vztahu ze smlouvy o úvěru, tedy poskytnutí, čerpání a následné 

vrácení poskytnutých peněžních prostředků. Devátá kapitola pojednává o nepodstatných 

částech smlouvy o úvěru. V rámci této kapitoly zkoumám určení výše úroků, zajištění úvěru, 

účel úvěru a právní úpravu všeobecných obchodních podmínek. Předmětem desáté kapitoly je 

zánik závazku ze smlouvy o úvěru, ve které se zvláště věnuji odstoupení od smlouvy o úvěru. 

Všechny kapitoly a podkapitoly jsou porovnány s úpravou v novém občanském zákoníku. 



V závěrečné jedenácté kapitole si kladu za cíl shrnutí všech změn, které přináší nový 

občanský zákoník do úpravy smlouvy o úvěru s pokusem o jeho předběžné hodnocení. 


