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1. Problematika bankovních a finančních záruk je aktuální s ohledem na novou úpravu 
tohoto závazku v novém občanském zákoníku.  
 
2. Autorka se seznámila nejen s dostupnou odbornou literaturou, ale také s judikaturou 
a dokumenty Mezinárodní obchodní komory v Paříži a UNCITRAL. Ve své práci 
použila metodu deskriptivní, komparace a analytickou (jak to ostatně autorka sama 
uvádí v závěru své práce). 
 
3. Cíle své práce autorka vymezila takto: „zhodnotit změny, které přináší nový 
občanský zákoník v oblasti bankovních záruk, a též poskytnutí komplexního pohledu 
na tento institut“ (str. 54, obdobně na str. 5). Tyto cíle se autorce podařilo v plném 
rozsahu splnit. Autorka prokázala schopnost samostatného zpracování tématu a na 
některých místech práce uvádí i své vlastní názory a závěry.  
Práce je rozdělena do osmi kapitol (kromě úvodu a závěru). První kapitola (která je 
vzhledem k tématu do určité míry nadbytečná) stručně popisuje způsoby zajištění 
dluhu v novém občanském zákoníku. Druhá kapitola přináší přehled právní úpravy 
bankovní záruky v současném českém právu, spolu se stručným historickým exkurzem 
a také stručnou informaci o úpravě bankovní záruky v dokumentech Mezinárodní 
obchodní komory a UNCITRAL. Třetí kapitola uvádí charakteristické znaky bankovní 
záruky a čtvrtá kapitola je věnována záruční listině, dále vystavení, změně a zániku 
bankovní záruky. Tyto dvě kapitoly lze považovat za stěžejní a nejzdařilejší části 
práce. Pátá kapitola je věnována vztahům mezi subjekty bankovní záruky. Zdařilá je 
také šestá kapitola pojednávající o typech bankovních záruk. Sedmá kapitola je 
věnována uplatnění bankovní záruky (vzhledem k věcné souvislosti mohla být tato 
problematika zapracována také do čtvrté kapitoly). Zajímavá je poslední kapitola, 
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která obsahuje analýzu možnosti využití dvou judikátů Nejvyššího soudu týkajících se 
bankovních záruk v podmínkách nového občanského zákoníku.  
Autorka využila dostupnou odbornou literaturu. Zvlášť lze ocenit, že pracovala i se 
zahraničními prameny. Zpracovala také relevantní judikaturu. Práce s citacemi 
z využitých pramenů je na odpovídající úrovni. 
Z hlediska formálního práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomové práce. 
Práce obsahuje jen zanedbatelné množství tiskových chyb a překlepů. Zajímavé je také 
zařazení několika grafů, které zobrazují vztahy mezi subjekty bankovní záruky (dlužno 
však podotknout, že tyto grafy se již dříve objevily i v jiné diplomové práci). Jazyková 
a stylistická úroveň práce je na výborné úrovni. 
 
4. Celkově lze hodnotit práci jako poměrně zdařilou a zpracovanou na solidní úrovni a 
nelze ji vytýkat žádné zásadní věcné ani formální nedostatky. Úroveň práce by bylo 
zvýšilo, pokud by autorka věnovala pozornost hlubší analýze porovnání dřívější a nové 
právní úpravě bankovní záruky a pokud by toto porovnání zpracovala systematičtěji. 
Autorce se podařilo výstižným způsobem popsat rozdíl mezi akcesorickou a abstraktní 
bankovní zárukou. 
Zajímavá je také analýza legislativních prací na novém občanském zákoníku, které 
nakonec vedly k chybnému znění § 2039 odst. 1 (str. 14).1 
Velmi zdařilá je analýza náležitostí záruční listiny na str. 26 a násl. 
 
5. V rámci obhajoby by autorka mohla objasnit základní rozdíly mezi ručením a 
finanční zárukou. Dále by se mohla vyslovit k otázce, jestli lze s liberalizací právní 
úpravy finanční záruky, kterou mohou nově vystavovat i nebankovní subjekty, 
očekávat omezení využívání ručení v praxi. 
Autorka by se také mohla vyjádřit k otázce záruční listiny jako cenného papíru a 
případně i k úpravě této otázky v některých zahraničních právních řádech. 
Na str. 16 a násl. autorka uvádí, že některé zvláštní zákony nadále mluví o bankovní 
záruce (zákon o veřejných zakázkách, zákon o veřejných dražbách, celní zákon), 
zatímco jiné již mluví o finanční záruce (daňový řád). V rámci obhajoby by se autorka 
mohla vyjádřit, jestli tyto rozdíly mají nějaký právní význam. 
Velmi zajímavé jsou úvahy autorky o tom, že výplata ze záruky bankou ve prospěch 
beneficienta se váže na obsah záruční listiny, zatímco základem práva vystavující 
banky na regres vůči příkazci je smlouva o poskytnutí finanční záruky (str. 24). 
V rámci obhajoby by autorka mohla objasnit, jaké riziko plyne z této skutečnosti pro 
banku (resp. obecně pro výstavce záruky). 
V rámci obhajoby by se autorka mohla vyjádřit také k otázce, jaké jsou důsledky 
nedodržení písemné formy záruční listiny (§ 2029 odst. 2 nového občanského 
zákoníku). Autorka by se mohla vyjádřit také k otázce, jestli je dodržena písemná 
forma, pokud je záruční litina vystavena ve formě swiftové zprávy, o které autorka 
pojednává na straně 25. 

                                                           
1  „Uzavřela-li s výstavcem smlouvu o poskytnutí finanční záruky třetí osoba, nahradí tato osoba 

výstavci, co plnila [správně „plnil“] podle záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou.“ 
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V rámci obhajoby by se autorka mohla vyjádřit také k otázce, jaký je charakter 
smlouvy o poskytnutí finanční záruky mezi výstavcem a dlužníkem (a případně i třetí 
osobou odlišnou od dlužníka).  
 
6. Diplomová práce splňuje formální i obsahové požadavky, proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 - 2. 
 
 
V Praze dne: 2. 5. 2014 
 
 
       …………………………………… 
         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 
 
 
 


