
Abstrakt: Bankovní záruka  

 

Bankovní záruka zůstává i po rekodifikaci soukromého práva v České republice 

významným prostředkem zajištění rizik; prostředkem univerzálním. Cílem této 

diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku bankovních záruk, 

zejména ve světle nového občanského zákoníku. Práce se soustředí na vymezení povahy 

bankovní záruky, dále na vztahy mezi subjekty záručního vztahu a na základní principy 

fungování bankovní záruky. Téma bankovní záruky jsem si zvolila, neboť je to téma 

stále aktuální, nejen v zahraničním obchodě, ale i v rámci České republiky, o čemž 

svědčí právní úprava například v zákoně o veřejných zakázkách, zákoně o veřejných 

dražbách anebo v celním zákoně. Nicméně nejvýrazněji vystupuje role bankovních 

záruk do popředí právě v zahraničním obchodě, kde kromě rizik tržních, kontraktačních 

či performance rizik protistrany vstupují do vztahu mezi dlužníkem a věřitelem také 

rizika teritoriální. V mezinárodním obchodním styku se záručního vztahu většinou 

účastní více bank.  

Tato diplomová práce je rozčleněna do osmi kapitol. 

První kapitola pojednává o způsobech zajištění dluhu v novém občanském 

zákoníku a koncepčních a terminologických změnách. V krátkosti charakterizuje 

instituty zajištění dluhu v novém občanském zákoníku. 

Druhá kapitola se zabývá právní úpravou bankovní záruky v současném českém 

právním řádu, včetně základního porovnání právní úpravy v novém občanském 

zákoníku a obchodním zákoníku. Krátce se zde zmiňuji o zákoníku mezinárodního 

obchodu, který byl inspiračním zdrojem pro právní úpravu bankovní záruku ve dvou 

následujících kodexech. Tato kapitola pojednává též o úpravě bankovní záruky v zákoně 

o veřejných zakázkách a dalších zákonech. Dále je zmíněna Úmluva UNCITRAL o 

nezávislých zárukách a stand-by akreditivech a Jednotná pravidla Mezinárodní 

obchodní komory v Paříži, jejichž význam v mezinárodní záruční praxi je obrovský. 

Třetí kapitola popisuje charakteristické znaky bankovní záruky, za něž považuji 

převážně abstraktní povahu bankovních záruk, povahu univerzálního zajišťovacího 

prostředku, peněžitou povahu plnění, písemnou formu záruční listiny a neodvolatelnost. 

Čtvrtá kapitola pojednává o záruční listině, z jejíhož textu vyplývají základní 

vlastnosti bankovní záruky, kterými jsou platnost a účinnost, podmínky výplaty 

zaručené částky a možné způsoby zániku záruky. 



Pátá kapitola se zabývá vztahy mezi subjekty záručního vztahu. Jde zde o tři 

skupiny vztahů. Prvním z nich je vztah mezi bankou a příkazcem, který je založen 

smlouvou uzavřenou mezi těmito subjekty. Z tohoto vztahu vyplývá též regresní právo 

banky vůči příkazci v případě uplatnění bankovní záruky beneficientem. Druhým 

vztahem je vztah mezi bankou a oprávněným. V této části práce se zabývám též otázkou 

postoupení práv ze záruky. Třetím vztahem je tzv. podkladový vztah mezi věřitelem a 

dlužníkem. Vzhledem k tomu, že bankovní záruka je převážně abstraktní, nezávislá na 

tomto podkladovém vztahu, je zde důležitý princip zákazu zneužití práva, ochrany 

dobré víry a dobrých mravů. V případě neoprávněného uplatnění bankovní záruky 

oprávněným má příkazce právo na vrácení bezdůvodného obohacení a náhradu škody 

tím způsobené. 

Šestá kapitola obsahuje základní typologii bankovních záruk, rozdělení 

bankovních záruk na platební a neplatební, přímé a nepřímé a krátce zmiňuje speciální 

typ bankovní záruky, tzv. stand-by akreditiv.  

Sedmá kapitola pojednává o uplatnění bankovní záruky, jakožto naplnění jejího 

účelu. Alternativní uplatnění bankovní záruky je způsobem, který umožňuje 

beneficientovi zajistit prodloužení bankovní záruky v případě, že příkazce 

nespolupracuje. V případě, že by záruka nebyla prodloužena, ač byl příkazce 

k prodloužení povinen, na základě alternativního uplatnění může dojít k výplatě 

zaručené částky. 

Poslední, osmá kapitola se zabývá významem soudního rozhodnutí dle nového 

občanského zákoníku, kdy s rekodifikací soukromého práva dochází k jednoznačnému 

posílení významu soudních rozhodnutí v duchu principu legitimního očekávání. V této 

kapitole se pokusím rozebrat dvě soudní rozhodnutí z pohledu jejich aplikovatelnosti na 

výklad bankovní záruky ve světle nového občanského zákoníku.  
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