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Úvod  

Bankovní záruka je jedním z nejbezpečnějších nástrojů zajištění rizik. Do určité 

míry nahrazuje peněžní jistotu, kterou by oprávněný mohl požadovat jako alternativu 

k bankovní záruce. Tímto způsobem odlehčuje cash flow příkazce a zároveň ověřuje 

jeho bonitu, neboť banka je ochotna za něj bankovní záruku vystavit.  

Její abstraktní povaha umožňuje oprávněnému přístup k peněžnímu plnění 

v krátkém čase, bez ohledu na případnou insolvenci příkazce. V abstraktnosti bankovní 

záruky spatřuji její největší přínos a výhodu oproti jiným alternativním zajišťovacím 

prostředkům, např. ručení či různým produktům, které nabízejí pojišťovny (např. 

pojištění záruky). 

Institut bankovní záruky se vyvinul se v podmínkách mezinárodního obchodu a 

nejvíce využití se jí dostává v infrastrukturních projektech, zejména v investiční 

výstavbě. Ve větších výstavbových projektech se objevují složité struktury záručních 

vztahů a kaskády bankovních záruk, například subdodavatelé zajišťují bankovní záruky 

za řádné provedení kontraktu ve prospěch generálního dodavatele díla, který má zase 

povinnost zajistit vystavení zastřešující bankovní záruky ve prospěch investora. V tomto 

případě jsou zde dva stupně, existují však i vztahy, kde je stupňů mnohem více. 

Bankovní záruka je však natolik univerzální, že s jejím využitím je možno zajistit dluh 

téměř jakékoliv povahy.  

Ačkoliv jde o nástroj méně ekonomicky zatěžující než peněžní jistota, přesto 

bankovní záruka dlužníka (příkazce) zatěžuje finančními náklady, a ne každý dlužník 

má z důvodu nedostatečné bonity možnost bankovní záruku získat.  

Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na bankovní záruku 

jako zajišťovací instrument, zejména v kontextu nového občanského zákoníku, ale též 

z pohledu významných zvyklostních pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži. 

Stávající právní úpravu též porovnám s předchozí úpravou v obchodním zákoníku. 

Chtěla bych též poukázat na problém, s nímž se z důvodu nejasnosti dikce zákona o 

veřejných zakázkách zadavatelé potýkali u bankovních záruk za nabídku do veřejné 

soutěže před novelou z roku 2012.  

Diplomová práce je rozčleněna do osmi kapitol. První dvě kapitoly jsou úvodní a 

charakterizují jednak způsoby zajištění dluhu v novém občanském zákoníku, jednak 
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právní úpravu bankovní záruky v českém právním řádu, v evropském právu a v právu 

mezinárodním. Jádrem práce jsou kapitoly třetí až sedmá, které pojednávají o 

charakteristických znacích bankovních záruk, náležitostech záruční listiny, vztahy mezi 

subjekty záručního vztahu, členění bankovních záruk a uplatnění bankovní záruky, tj. 

realizaci jejího účelu. V poslední, osmé kapitole bych chtěla přezkoumat 

aplikovatelnost dvou rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky pro bankovní 

záruky vystavené v době účinnosti nového občanského zákoníku.  
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1. Způsoby zajištění dluhu v novém občanském zákoníku 

1.1 Koncepční změny v novém občanském zákoníku 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník) 

přináší od prvního ledna tohoto roku některé změny v terminologii a koncepci 

závazkového práva, které spočívají zejména v jednoznačném rozlišení pojmů závazek 

(tj. závazkový právní vztah, obligace) a dluh (povinnost, která v rámci závazkového 

právního vztahu tíží dlužníka, tj. osobu povinnou plnit).
1
  

Změnou, kterou přináší nový občanský zákoník je též rozlišení mezi zajištěním 

dluhu a utvrzením dluhu. Mezi způsoby utvrzení dluhu patří uznání dluhu a smluvní 

pokuta, přičemž ani jeden z těchto institutů není způsobilý hospodářsky zajistit 

pohledávku věřitele, ačkoliv poskytují jiné výhody; uznání dluhu zakládá dle důvodové 

zprávy k novému občanskému zákoníku právní domněnku existence dluhu, zatímco 

smluvní pokuta postihuje dlužníka hrozbou povinnosti k sankčnímu plnění, kterou je 

motivován ke splnění povinnosti primární.  

Zajišťovací instrumenty plní jednak funkci zajišťovací, která spočívá v tom, že 

ještě před splněním zajištěné pohledávky je dlužník motivován ke splnění závazku, 

jednak funkci uhrazovací, jež věřiteli umožňuje již dospělé právo uspokojit z majetku 

dlužníka či osoby třetí. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novému občanskému 

zákoníku, funkcí utvrzení dluhu je funkce utvrzovací a sankční. 

1.2 Právní úprava zajištění dluhu v novém občanském zákoníku 

Nový občanský zákoník již hovoří jednotně o zajištění dluhu. Předchozí 

občanský zákoník a obchodní zákoník užívaly promiscue výrazů zajištění dluhu, 

zajištění závazku, anebo zajištění pohledávky nebo nároku.
2
 

                                                 
1
 Ustanovení § 1721 nového občanského zákoníku: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 

plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnosti toto právo splněním dluhu uspokojit.“ 
2
 „Na počátku tohoto terminologického zmatku stála skutečnost, že při českých překladech obecného 

zákoníku občanského byla slova Verbindung (spojení, ve smyslu spojení smlouvou, tj. obligace) a 

Verbindlichkeit (zavázanost, povinnost, závazek) překládána jediným českým výrazem závazek, jímž se dle 

okolností rozuměla buď obligace nebo povinnost (v rámci toho i povinnost k plnění, dluh). (…) v důsledku 

právě uvedeného vznikla ve zdejší terminologii některá nedorozumění.“  Eliáš, K. a kol. Nový občanský 

zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha, Sagit, 2012, důvodová zpráva k § 1311 

nového občanského zákoníku. 
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Mezi způsoby zajištění dluhu dle nového občanského zákoníku náleží zástavní 

právo, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva a dohoda o srážkách ze mzdy. 

O zajištění dluhu se jedná, zaváže-li se třetí osoba věřiteli nebo v jeho prospěch za 

dlužníkovo plnění, anebo dá-li věřiteli nebo v jeho prospěch majetkovou jistotu, že 

dlužník dluh splní. Za dostatečnou jistotu je považována zejména zástava do určité výše 

hodnoty zastavené věci
3
; není-li někdo schopen dát jistotu zřízením zástavního práva, 

dá ji způsobilým ručitelem
4
. Novinkou v novém občanském zákoníku je skutečnost, že 

jistotu lze dát již nejen věřiteli, ale též třetí osobě ve prospěch věřitele. „Jistotu tak 

může spravovat i osoba odlišná od věřitele, což ulehčuje správu zejména při 

syndikovaných úvěrech“ 
5
.  

Zástavní právo je upraveno v části třetí nového občanského zákoníku (absolutní 

majetková práva), a to v oddílu 3, ustanoveních § 1309 až § 1394. Zajišťovací instituty 

ručení, bankovní záruka, zajišťovací převod práv a dohoda o srážkách ze mzdy jsou 

systematicky zařazeny v části čtvrté nového občanského zákoníku (relativní majetková 

práva), hlava I, díl 8 Zajištění a utvrzení dluhu.  

1.2.1 Zástavní právo 

Zástavní smlouva mezi stranami stanoví, pro jaký dluh je zástavní právo 

zřizováno a co je zástavou. Tato smlouva obecně nemusí mít písemnou formu, písemná 

forma v podobě notářského zápisu je vyžadována pouze v případech, že zástavou je věc 

uvedená v  § 1314 odst. 2 písm. a) až c). Věřiteli vzniká zřízením zástavního práva 

oprávnění, „nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžením 

zástavy do ujednané výše (…)“
6
.  

Nová právní úprava rozlišuje zástavního věřitele, osobního dlužníka (dlužník, 

jehož dluh je zástavou zajištěn), zástavce (uzavírá se zástavním věřitelem zástavní 

smlouvu) a zástavního dlužníka (vlastník zástavy); zároveň každému z nich přiznává 

specifická práva a povinnosti dle jejich postavení. Zástavní právo může zástavní věřitel 

                                                 
3
 Ustanovení § 2012 odst. 1 nového občanského zákoníku: „Kdo je povinen dát jistotu, učiní své 

povinnosti zadost zřízením zástavního práva.“ 
4
 Ustanovení § 2012 odst. 2 nového občanského zákoníku: „Není-li někdo s to dát jistotu zřízením 

zástavního práva, dá jistotu způsobilým ručitelem. Má se za to, že způsobilým ručitelem je osoba, která 

může být žalována v tuzemsku a která má vhodný majetek.“ 
5
 P. Bezouška in Bezouška, P., Piechowitzová, L. Nový občanský zákoník, nejdůležitější změny. 1. vydání, 

Praha: Nakladatelství Anag, 2013, str. 272. 
6
 Ustanovení § 1309 odst. 1 nového občanského zákoníku. 
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realizovat, jakmile je dluh splatný, a to prodejem zástavy ve veřejné dražbě, není-li 

v zástavní smlouvě uvedeno jinak.  

Zástavní věřitel oznámí v písemné formě zástavnímu dlužníkovi započetí 

výkonu zástavního práva, přičemž zástavu může zpeněžit nejdříve po uplynutí třiceti 

dnů od okamžiku, co zahájení výkonu oznámil zástavnímu dlužníkovi.  

Zástavní právo zaniká zánikem zajištěného dluhu, zánikem zástavy, uplynutím 

doby, na niž bylo zástavní právo zřízeno nebo v případě, že zástavce nebo zástavní 

dlužník složí zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci. Zástavní právo zaniká také 

v situaci, kdy se zástavní věřitel zástavního práva vzdá nebo zástavu vrátí zástavci nebo 

zástavnímu dlužníkovi.  

1.2.2 Ručení 

Závazek ručitele vzniká jednak dobrovolným převzetím, jednak ze zákona
7
. 

Dobrovolné převzetí má formu ručitelského prohlášení a dle § 2018 odst. 2 nového 

občanského zákoníku vždy vyžaduje písemnou formu. Ručitel věřiteli prohlašuje, že jej 

uspokojí, pokud dlužník nesplní svůj dluh.  

Ke vzniku ručení postačuje převzetí ručitelského závazku, ale podmínkou, aby 

věřitel mohl po ručiteli žádat plnění, je přijetí ručitele ze strany věřitele
8
. Forma pro 

právní jednání přijetí ručitele není zákonem stanovena. Ručitelské prohlášení obsahuje 

informaci o ručiteli, dlužníkovi a věřiteli, a musí v něm být dostatečně specifikován 

dluh.  

Věřitel může požadovat plnění ze strany ručitele, pokud dlužník nesplní dluh 

v přiměřené lhůtě, ač je k tomu ručitelem písemně vyzván. „Ručitel může vůči věřiteli 

uplatnit všechny námitky, které má proti věřiteli dlužník.
9
“ Ručení je s dluhem spjato 

takovým způsobem, že ručitelský závazek nelze od dluhu oddělit a samostatně jej 

převést. S ohledem na skutečnost, že závazek ručitele má subsidiární povahu, povinnost 

ručitele plnit nastává až v okamžiku, kdy dluh nesplnil dlužník, ač jej věřitel písemně 

vyzval a poskytl mu přiměřenou lhůtu k plnění. V případě, že ručitel splní dluh 

                                                 
7
 Ručením ze zákona je např. ručení společníků obchodní společnosti za její dluhy upravené v zákoně                

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dále jen ZOK  (např. § 95 ZOK, § 132 ZOK aj.) 
8
 Ustanovení § 2018 odst. 1 nového občanského zákoníku, věta druhá: „Nepřijme-li věřitel ručitele, 

nemůže po něm nic žádat.“ 
9
 Ustanovení § 2023 odst. 1 nového občanského zákoníku. 
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dlužníka, a to zcela, přechází na věřitele pohledávka z původního dluhu včetně zajištění 

tohoto dluhu
10

.  

1.2.3 Finanční záruka 

Finanční záruka je v novém občanském zákoníku upravena v § 2029 a 

následujících, přičemž právní úprava je v podstatě převzata z ustanovení o bankovní 

záruce ve zrušeném obchodního zákoníku.  

Pokud je výstavcem finanční záruky banka, zahraniční banka nebo spořitelní a 

úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku. O bankovní záruce pojednává tato 

diplomová práce, bližší charakteristika instrumentu a právní úprava je uvedena 

v následujících kapitolách.  

1.2.4 Zajišťovací převod práva 

Zajišťovací převod práva vzniká na základě smlouvy, u níž není písemná forma 

vyžadována, a jeho předmětem může být jakékoliv právo (nejčastěji vlastnické právo). 

Smlouvou převádí dlužník nebo třetí osoba věřiteli dočasně své právo, a to po dobu 

trvání dluhu.  

V § 2040 odst. 2 je uplatněna vyvratitelná právní domněnka, „že zajišťovací 

převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn“
11

.  

Pokud je k zajištění převedeno právo vlastnické a zároveň byla věřiteli předána 

věc, která je jeho předmětem, vykonává věřitel po dobu trvání zajišťovacího převodu 

prostou správu věci, zároveň má postavení vlastníka. Pokud věc věřiteli předána nebyla, 

tuto prostou správu vykonává ten, kdo věřiteli převodem práva jistotu zřídil, pokud má 

zároveň věc ve své moci. V případě, že obvyklá cena jistoty převyšuje výši dluhu, který 

má být zajištěn, vyplatí věřitel v penězích rozdíl té osobě, která zajištění poskytla. 

Pokud zajištěný dluh splněn není, stává se zajišťovací převod práva nepodmíněným a 

dlužník je povinen předat věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva.  

1.2.5 Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 

Dohodu o srážkách ze mzdy nebo platu či jiných příjmů dle ustanovení § 2045 

odst. 1 nového občanského zákoníku uzavírá k zajištění dluhu dlužník s věřitelem. 

                                                 
10

 Raban, P. a kol. Občanské právo hmotné, Relativní majetková práva, Brno, Václav Klemm, 2013. 
11

 Ustanovení § 2040 odst. 2 nového občanského zákoníku. 



 11 

Předchozí souhlas zaměstnavatele je vyžadován, pokud srážky neslouží k uspokojení 

jeho práva. 

Náklady na realizaci první dohody o srážkách ze mzdy nebo platu nese plátce 

mzdy; pokud je realizováno více dohod o srážkách ze mzdy nebo platu, náklady na 

druhou a další dohodu, které souvisejí s její realizací, jdou k tíži dlužníka.  

V podmínkách České republiky je tento institut tradičně využíván zejména 

k zajištění pohledávek výživného. 
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2. Právní úprava bankovní záruky 

2.1 Právní úprava v současném českém občanském právu a historický 

exkurz 

2.1.1 Bankovní záruka v novém občanském zákoníku a změny oproti úpravě v 

obchodním zákoníku 

 V tomto textu budu pojednávat pouze o základních rysech právní úpravy a 

základních rozdílech mezi úpravou v novém občanském zákoníku a v obchodním 

zákoníku. Další rozbor právní úpravy je uveden v jednotlivých kapitolách. 

V novém občanském zákoníku je bankovní záruka upravena v rámci ustanovení 

o finanční záruce v § 2029 a následujících. Právní úprava finanční záruky byla do 

občanského zákoníku převzata bez větších změn ze zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník), jmenovitě z § 313 až 322 obchodního 

zákoníku, jak zmiňuje též důvodová zpráva
12

. Dle ustanovení § 2029 odst. 1, věta druhá 

„je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o 

bankovní záruku.“ Rozdíl oproti předchozí právní úpravě v obchodním zákoníku 

spočívá zejména v rozšíření okruhu možných výstavců tzv. finanční záruky, jimiž 

kromě banky může být jakákoliv osoba právnická, ale i jakákoliv osoba fyzická.  

 Obchodní zákoník v § 263 odst. 1 obsahoval taxativní výčet kogentních 

ustanovení, od nichž se strany nemohly odchýlit. Do tohoto výčtu byla zařazena též 

ustanovení § 321 odst. 4 obchodního zákoníku, podle něhož věřitel, který dosáhl na 

základě bankovní záruky plnění, na něž neměl nárok, je povinen vrátit dlužníkovi toto 

plnění a nahradit škodu mu způsobenou, a ustanovení § 322 obchodního zákoníku o 

přiměřeném použití ustanovení o ručení na bankovní záruku a posouzení vztahu mezi 

bankou a dlužníkem dle ustanovení o smlouvě mandátní. Dle ustanovení § 263 odst. 2 

obchodního zákoníku se strany též nemohly odchýlit od těch ustanovení, která 

předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu (dle terminologie občanského 

                                                 
12

 Důvodová zpráva k § 2029 až 2039 nového občanského zákoníku: „V návrhu úpravy finanční záruky 

osnova vychází z platné právní úpravy bankovní záruky obchodního zákoníku. Pojem „finanční záruka“ 

se navrhuje zakotvit nikoliv z důvodu změny věcného obsahu institutu, ale vzhledem k tomu, že dle návrhu 

občanského zákoníku výstavcem takové záruky může být nejen banka.“ 
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zákoníku právního jednání), mezi něž bylo možno zařadit též § 313 obchodního 

zákoníku obsahující základní charakteristiku bankovní záruky.  

Při posouzení, která ustanovení upravující bankovní záruku v novém občanském 

zákoníku jsou kogentní, je nutné vrátit se do úvodních ustanovení nového občanského 

zákoníku, a to do § 1 odst. 2, který stanoví: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si 

osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání 

porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně 

práva na ochranu osobnosti.“  Z uvedeného vyplývá, že „všechna pravidla občanského 

zákoníku jsou principiálně dispozitivní, není-li to expresis verbis vyloučeno“
13

. Při 

posuzování kogentnosti a dispozitivnosti ustanovení nového občanského zákoníku je 

nutno vždy zvažovat, zda by odchýlení se od právního pravidla v zákoně obsaženého 

zakládalo porušení dobrých mravů, veřejného pořádku nebo práva týkající se postavení 

osob, včetně práva na ochranu osobnosti.  

Stejně jako na dalších místech občanského zákoníku je pojem závazek nahrazen 

terminologicky správnějším pojmem dluh. Další změny jsou pouze dílčí.  

Záruční listina musí mít i nadále dle občanského zákoníku písemnou formu; 

obdobně písemnou formu vyžaduje výzva věřitele k plnění z bankovní záruky.  

Bankovní záruku je možné koncipovat jako dokumentární, tj. v záruční listině 

stanovit povinnost předložení určitého dokumentu; takový dokument pak musí být 

předložen při výzvě k plnění či bez zbytečného odkladu po ní, vždy však nejpozději 

poslední den platnosti bankovní záruky.  

Též nový občanský zákoník umožňuje dle § 2029 odst. 1 koncipovat bankovní 

záruku jak ve formě akcesorické („nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh“), tak 

abstraktní („anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině“), viz dále. 

Novinkou je rozlišení práva na plnění bankovní ze záruky a práva uplatnit 

bankovní záruku, kdy je jednoznačně rozlišen mechanismus možného postoupení těchto 

práv v § 2036 nového občanského zákoníku.  

Nové je také ustanovení § 2039 občanského zákoníku, které upravuje poskytnutí 

záruky ve prospěch třetí osoby.  

                                                 
13

 Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M., Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná část, 

Praha, Wolters Kluwer, 2013, str. 137. 
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Nový občanský zákoník, jak je uvedeno výše, koncipuje instrument jako 

finanční záruku, jejímž výstavcem nemusí být pouze banka. Návrh občanského 

zákoníku odeslaný do připomínkového řízení v lednu 2011
14

 však počítal instrumentem 

klasické bankovní záruky, kdy výstavcem měla být i nadále pouze banka
15

. Změnou 

koncepce instrumentu došlo k legislativní chybě v § 2039 odst. 1, věta druhá. Návrh 

v tehdejším § 1957 odst. 1 stanovil „Dlužník nahradí bance to, co plnila podle záruční 

listiny vystavené v souladu s uzavřenou smlouvou. Uzavřela-li s bankou smlouvu o 

poskytnutí bankovní záruky třetí osoba, nahradí tato osoba bance, co plnila podle 

záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou.“  Text občanského zákoníku 

s účinností k 1. lednu 2014 stanoví v § 2039 odst. 1: „Dlužník nahradí výstavci to, co 

plnil dle záruční listiny vystavené v souladu s uzavřenou smlouvou. Uzavřela-li 

s výstavcem smlouvu poskytnutí finanční záruky třetí osoba, nahradí tato osoba 

výstavci, co plnila
16

 podle záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou.“  Je zřejmé, 

že neplnila třetí osoba, ale dle záruční listiny plnil výstavce finanční záruky; tato třetí 

osoba nahradí výstavci, co plnil v souladu se smlouvou. 

Nová právní úprava postrádá obdobu ustanovení § 321 odst. 4 obchodního 

zákoníku o věřitelem neoprávněně dosaženém plnění a povinnosti nahradit toto plnění i 

škodu tím způsobenou. V tomto případě bude nutné užít obecné úpravy náhrady škody 

bezdůvodného obohacení.  

Nový občanský zákoník narozdíl od obchodního zákoníku již nestanoví použití 

ustanovení o smlouvě mandátní na vztah mezi bankou a dlužníkem; mezi bankou a 

dlužníkem půjde tedy nyní o vztah ze smlouvy nepojmenované, která je nejbližší 

smlouvě příkazní dle nového občanského zákoníku. Příkazní smlouva je upravena                 

v § 2430 a následujících citovaného zákoníku. Uvedenou změnu lze považovat za krok 

správným směrem. K předchozí právní úpravě, kdy bylo v § 322 odst. 2 obchodního 

zákoníku výslovně uvedeno, že „vztah mezi bankou a dlužníkem se řídí podle 

ustanovení o smlouvě mandátní“ byly činěny výhrady, zejména, že právně jednáno na 

                                                 
14

 Návrh dostupný na 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__leden_2011_.pdf (cit.k datu 

10.2.2014) 
15

 Dle zákona o č. 21/1992 Sb., o bankách se „bankami rozumějí akciové společnosti se sídlem v České 

republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které zároveň  výkonu těchto činností 

mají udělenu bankovní licenci“ Je však zřejmé, že z pohledu bankovních záruk se jimi rozumějí žéž 

zahraniční banky či pobočky zahraničních bank. 
16

 Jde o legislativní chybu, zákonodárce zamýšlel použít výrazu „plnil“ v souvislosti s výstavcem finanční 

záruky. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__leden_2011_.pdf
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základě smlouvy mandátní bylo jménem mandanta, „přičemž vystavení záruční listiny 

je jednání jménem banky samé.“
17

 

Též nebyl převzat § 322 odst. 1 obchodního zákoníku o přiměřené použitelnosti 

ustanovení o ručení na bankovní záruku. Užít je nutno ustanovení § 555 a následujících 

nového občanského zákoníku pro výklad právního jednání. S ohledem na § 10 odst. 1
18

 

nového občanského zákoníku lze dovodit, že v případě absence této výslovné úpravy je 

nutno postupovat dle analogie legis. Domnívám se, že k upuštění od subsidiárního 

použití ustanovení o ručení pro finanční záruku v novém občanském zákoníku bylo 

přistoupeno z toho důvodu, aby byl ještě více posílen princip abstraktnosti a nezávislosti 

těchto záruk.  

2.1.2 Bankovní záruka v zákoníku mezinárodního obchodu 

Do 31. ledna 1991 byla bankovní záruka na našem území upravena v zákoně             

č. 191/1963 Sb.,  o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku neboli zákoník 

mezinárodního obchodu (dále jen ZMO) a to v jeho § 665 až § 675.  

Až na dílčí odchylky, mezi které patří např. v § 672 ZMO zmiňovaná „povinnost 

banky splnit zajištěný závazek na první výzvu oprávněného a bez námitek“ anebo 

podpůrné využití akreditivních zvyklostí
19

 obecně zachovávaných v mezinárodním 

obchodním styku dle § 675 ZMO, je úprava v podstatě obdobná úpravě obsažené 

v obchodním zákoníku, který zákoník mezinárodního obchodu nahradil.  

2.1.3 Bankovní záruka v zákoně o veřejných zakázkách 

V § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) je 

upraven institut jistoty. Dle ustanovení § 67 odst. 1 ZVZ může zadavatel u veřejné 

zakázky požadovat jistotu v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky, popř. až do 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky v případě, že 

v zadávacím řízení bude použita elektronická aukce.  

Jistotu je možné poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele, 

formou bankovní záruky anebo pojištění záruky.  

                                                 
17

 Liška, P., Nad institutem bankovní záruky. Právní rozhledy, 2007, č. 18. 
18

 § 10 odst. 1 nového občanského zákoníku: „Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného 

ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu 

posuzovanému právnímu případu nejbližšího.“ 
19

 Dnes je účinná již šestá revize UCP 600 (Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy); 

poprvé byly tyto jednotné zvyklosti vydány v roce 1933. 
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Až do novely ZVZ z roku 2012, tj. do vydání zákona č. 55/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, panovala v odborných kruzích 

nejistota, zda je možné uvolnit jistotu poskytnutou formou bankovní záruky a zda tedy 

může zadavatel vrátit uchazeči originál záruční listiny
20

. 

Znění zákona před výše uvedou novelou v § 67 odst. 2 a odst. 3 při uvolňování 

jistoty hovořilo pouze o uvolnění „peněžní jistoty“, a to v případně odst. 3 včetně úroků 

zúčtovaných peněžním ústavem.  

Otázku, zda je možné či dokonce existuje povinnost uvolnit jistotu poskytnutou 

formou bankovní záruky (tj. vrátit uchazeči originál záruční listiny) zákon výslovně 

neřešil, bylo tedy dovozováno (převažující názor), že zadavatel originál záruční listiny 

dle ustanovení § 67 odst. 2 písm. a) až c) ZVZ vracet nemá. Tento názor byl opírán o 

znění ustanovení § 68 odst. 2 ZVZ, kdy originál záruční listiny měl být součástí nabídky 

uchazeče a o ustanovení § 155 ZVZ
21

, které ukládá zadavateli povinnost uchovávat 

dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let (resp. po dobu 5 let před novelou z roku 

2012). Součástí nabídkové dokumentace jsou též kompletní nabídky uchazečů, včetně 

originálů záručních listin. K podpoře uvedeného stanoviska lze doložit též rozhodovací 

praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS)
22

. 

Tento problém byl vyřešen výše zmíněnou novelou ZVZ č. 55/2012 Sb., která 

novelizovala § 67 odst. 2: „V § 67 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova Peněžní 

jistotu nahrazují slovem Jistotu
23

. V § 67 odst. 5 ZVZ je již výslovně uvedeno, že 

zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny, přičemž originál záruční listiny musí 

vrátit uchazeči ve lhůtě dle § 67 odst. 2 ZVZ. 

Jistotu též v podobě bankovní záruky tedy uvolní zadavatel uchazeči, jehož 

nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu, a to 

po uzavření smlouvy. Dále je jistota uvolněna uchazeči, jehož nabídka nebyla vybrána 

                                                 
20

 V některých případech banka vystavující bankovní záruku požaduje vrácení originálu záruční listiny 

před ukončením platnosti záruky, aby mohla bankovní záruku interně zrušit. Uvedené je nepraktické 

zejména v případě, kdy k zajištění bankovní záruky slouží peněžní prostředky na termínovaném vkladu, 

které banka odmítá do vrácení originálu záruční listiny příkazci uvolnit. 
21

 Ustanovení § 155 odst. 1 ZVZ: „Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a 

záznamy o úkonech učiněných elektronicky dle § 149 po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo 

od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“. 
22

 Např .rozhodnutí ÚOHS č.j. S060, S061/2007/550-IB. 
23

 Zák. č. 55/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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jako nejvhodnější a nebylo možno uzavřít smlouvu po oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky, uchazeči, který byl vyloučen, a též, pokud bylo zadávací řízení zrušeno
24

.  

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je 

uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.  

K otázce možnosti omezení formy jistoty se již vyjádřil jak ÚOHS, tak soud. 

V roce 2009 rozhodl předseda ÚOHS v neprospěch zadavatele, který v zadávací 

dokumentaci omezil formu jistoty pouze na formu bankovní záruky (č.j. R143, 

145/2008/VZ-215/2009/310/JHa), a Krajský soud v Brně rozhodnutím ze dne                     

10. března 2011 toto stanovisko potvrdil (sp.zn. 62Ca 15/2009-71). Zadavatel Statutární 

město České Budějovice v uvedeném případě porušilo ustanovení § 67 ZVZ, když 

omezilo formu jistoty pouze na jistotu poskytnutou formou bankovní záruky. 

Rozhodnutí ÚOHS uvádí: „Zákon nedává zadavateli možnost vyloučit některou ze 

zákonných možností složení jistoty, přičemž v této souvislosti je třeba se držet zásady, že 

zadavatel je oprávněn činit pouze to, co mu zákon umožňuje.“ V citovaném rozsudku 

Krajského soudu v Brně je nadto uvedeno: „Volba formy jistoty je ponechána na 

dodavatelích a zadavatel nesmí v oznámení o zahájení zadávacího řízení volbu formy 

žádným způsobem omezit.“
25

 

2.1.4 Bankovní záruka v dalších zákonech 

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále jen ZVD) je 

dražebník oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Odst. 2 

citovaného ustanovení ZVD stanoví, že dražební jistotu je možno složit v penězích nebo 

ve formě bankovní záruky. Dražebník je povinen umožnit oba uvedené způsoby, tj. 

právo volby formy leží na straně účastníka dražby. Výše dražební jistoty je též 

v ustanovení § 14 odst. 4 ZVD omezena v procentuální výši z nejnižšího podání.  

V zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), je v ustanovení § 173 DŘ o 

zajištění daně zmíněna dle terminologie nového občanského zákoníku již „finanční 

záruka“. Podle ustanovení § 173 odst. 1 DŘ může správce daně rozhodnout o přijetí 

ručení třetí osoby odlišné od daňového subjektu k zajištění daně, a to na základě 

písemného prohlášení ručitele anebo výstavce v záruční listině o tom, že na výzvu 

                                                 
24

 Viz ustanovení § 67 ZVZ. 
25

 Rozsudek Krajského soudu v Brně sp.zn. 62Ca 15/2009-71. 
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správce daně uhradí zajištěnou částku. Pokud nejde o záruku bankovní, podpisy na 

záruční listině musí být opatřeny úředním ověřením podpisů.  

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon (dále jen CelZ), umožňuje předložení 

bankovní záruky jako jistoty v případě, že nebyl hrazen celní dluh. Jistota za celní dluh 

dle § 256 odst. 1 písm. b) CelZ může mít formu záruky, resp. jistoty „souborné“ (tj. 

k zajištění celního dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika 

operací prováděných jedním dlužníkem) nebo dle § 256 odst. 1 písm. c) „jednotlivé“ (tj. 

k zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout z jedné operace prováděné jedním 

dlužníkem). Není-li celní dluh ve lhůtách stanovených celním zákonem dobrovolně 

splněn, použije se dle ustanovení § 256 odst. 4 CelZ celní jistota k úhradě cla, daní a 

poplatků, dopravného, skladného, nákladů řízení atp. Formu, obsah a náležitosti 

záručních listin stanoví vyhláškou dle § 260m CelZ Ministerstvo financí České 

republiky. 

 

2.2 Právní úprava bankovní záruky v evropském právu 

Vzhledem ke stabilním a jasným mezinárodním zvyklostem, užívaným též 

v obchodním styku mezi členskými státy Evropské unie, není na úrovní Evropské unie 

právní úprava bankovní záruky unifikována. Institucí, která vydává jednotná pravidla 

pro bankovní záruky, ve formě mezinárodních zvyklostí, je Mezinárodní obchodní 

komora v Paříži (International Chamber of Commerce, ICC), viz dále.  

 

2.3 Právní úprava bankovní záruky v mezinárodním právu 

2.3.1 Úmluva UNCITRAL o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech 

Z mezinárodního pohledu je významná úmluva UNCITRAL (Komise OSN pro 

mezinárodní obchodní práva), která vypracovala a Valnému shromáždění OSN                

v roce 1995 předložila Úmluvu o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech (United 

Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit). Pro 

státy, které Úmluvu ratifikovali, je Úmluva součástí právního řádu
26

.  

                                                 
26

 Signatářem Úmluvy UNCITRAL o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech jsou tyto státy: 

Bělorusko, Ekvádor, El-Salvador, Gabon, Kuwait, Libérie, Panama, Tunis, USA. USA však k úmluvě 

dosud nepřistoupily. Status je k dispozici na 



 19 

2.3.2 Jednotná pravidla Mezinárodní obchodní komory v Paříži 

Významnější a častěji používaná z hlediska mezinárodního práva bankovních 

záruk jsou pravidla a zvyklosti Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Cílem pravidel 

Mezinárodní obchodní komory v Paříži je sjednotit celosvětově praxi v oblasti 

bankovních záruk a současně vytvořit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy účastníků 

záručního vztahu. Pravidla nemají sílu zákona, jde o úpravu zvyklostní a záruka se jimi 

řídí, pokud na ně ve svém textu odkazuje.  

V roce 1978 byla vydána první pravidla Mezinárodní obchodní komory 

v záruční praxi, a to Jednotná pravidla pro kontraktní záruky č. 325/1978 (Uniform 

Rules for Contract Guarantees, dále jen URCG). Pojmem „kontraktní záruky“ pravidla 

označují záruku za nabídku, akontační záruku a záruku kauční. Tato pravidla nejsou 

aplikovatelná pro abstraktní záruky, vyplatitelné na první výzvu a bez zkoumání 

právního vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, ale naopak jsou aplikovatelné pouze pro 

záruky akcesorické, kdy je nutné prokazovat porušení smluvních povinností. V českém 

právním prostředí se z tohoto důvodu prakticky nevyužívají.  

Podle Jednotných pravidel pro „contract bonds“ č. 524/1993 (Uniform Rules for 

Contract Bonds, dále jen URCB) vystavují záruky nikoliv banky, ale pojišťovny. Jedná 

se tedy o tzv. „garanční pojistku“
27

 za splnění kontraktu. Plnění z garanční pojistky 

v závislosti na volbě ručitele může spočívat v peněžitém plnění anebo ve splnění 

kontaktu (v tomto případě by se ručitel zavázal najít nového kontrahenta). Záruka je 

akcesorická (tj. uplatňují se principy akcesority a subsidiarity). „Princip akcesority se 

projeví v možnosti banky uplatňovat vůči věřiteli i námitky, které vůči němu měl dlužník, 

a to v rozsahu vymezeném v záruční listině.“
28

 Plnění lze vyplatit pouze v případě 

prokázaného porušení smlouvy, které se prokazuje na základě certifikátu o porušení 

povinností vystaveného třetí osobou či ručitelem
29

, popř. rozhodnutím soudu.  

Nejvýznamnějšími pravidly Mezinárodní obchodní komory v Paříži jsou 

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání, jejichž první edice byla vydána 

                                                                                                                                               
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_status.html 

(cit.k datu 3.3.2014). 
27

 Poskytování garančních pojistek není neznámé ani českému záručnímu trhu, kdy tento produkt 

v posledních letech poskytuje s různými modifikacemi pojišťovna KUPEG 

(http://www.kupeg.cz/produkty/e-bond). (cit.k datu 10.3.2014). 
28

 Plíva, S. Bankovní záruka v současné a navrhované právní úpravě in Kolektiv autorů, Pocta prof. 

JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha, Leges, 2009, str. 311. 
29

 Pojišťovna může tedy porušení prokázat sama prostřednictvím svých odborníků. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_status.html
http://www.kupeg.cz/produkty/e-bond
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jako publikace č. 458/1992 (Uniform Rules for Demand Guarantees, dále jen URDG 

458), v roce 2010 následovala revize č. 758/2010 (Uniform Rules for Demand 

Guarantees, dále jen URDG 758). „Již původní verze pravidel z roku 1993 získala 

mezinárodního uznání, do svých vzorů záruk je zahrnula Světová banka, též byla 

schválena organizací UNCITRAL a vedoucími profesními asociacemi jako např. 

FIDIC“
30

. Nová pravidla pro abstraktní záruky, která nabyla účinnosti 1. července 

2010, jsou obdobně jako jejich předchůdce výsledkem pečlivé práce expertní skupiny 

z 26 zemí světa, přičemž byly zohledněny podněty od 52 národních výborů 

Mezinárodní obchodní komory.  

Bankovní záruky
31

 vystavované podle URGD 758 jsou abstraktní záruky 

převážně s dokumentární podmínkou pro výplatu zaručené částky. Pravidla URDG 758 

zahrnují téměř veškerou problematiku související s bankovními zárukami, které jsou 

podle nich vystaveny, neupravené oblasti jsou ponechány úpravě rozhodného práva
32

.  

V případě sporných otázek vydává Mezinárodní obchodní komora v Paříži tzv. 

stanoviska k URDG.  

Jak již bylo uvedeno, URDG 758 jsou souborem mezinárodních zvyklostí 

v oblasti záručního práva. Obdobně jako v publikaci č. 458 je též v revizi URDG 758 již 

v článku 1 o použití URDG stanoveno, že tato pravidla se použijí na „záruku či 

protizáruku, která výslovně uvádí, že podléhá těmto pravidlům“.  

                                                 
30 

Předmluva k Českému překladu ICC Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání – revize 

2010, ICC ČR, Praha 2010. 
31

 Povaha URDG 758 však nevylučuje použití pro jakoukoliv finanční záruku, tj. i záruku, kde příkazcem 

bude jiný subjekt než banka.  
32

 Rozhodným právem pro bankovní záruku je právní řád místa (sídla) banky vystavující záruční listinu 

(viz též zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém; dále jen ZMPS). 
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3. Charakteristické znaky bankovní záruky 

Definice bankovní (finanční) záruky je obsažena v § 2029 nového občanského 

zákoníků. Dle ustanovení § 2029 odst. 1 „finanční záruka vzniká prohlášením výstavce 

v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, 

nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční 

listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, 

jedná se o bankovní záruku“.  K tomu odst. 2 téhož paragrafu přidává pravidlo, že 

záruční listina musí mít vždy písemnou formu.  

Z definice bankovní záruky v § 2029 nového občanského zákoníku a také 

z dalších ustanovení o finanční záruce vyplývají charakteristické znaky bankovní 

záruky. Jsou jimi zejména její abstraktnost (která převažuje) anebo akcesorita (v České 

republice se téměř neobjevuje) a povaha univerzálního zajišťovacího prostředku. Z 

ustanovení § 2029 vyplývají další dva charakteristické znaky, a to peněžitá povaha 

plnění a písemná forma záruční listiny. Neodvolatelnost bankovní záruky jako další 

znak je dovozován z povahy bankovní záruky, má-li splnit svůj účel, tj. poskytnout 

zajištění dluhu v odpovídající kvalitě. 

Pro doplnění uvádím terminologii užívanou v záručních obchodech.  

Pojem příkazce je užíván pro dlužníka, osobu povinnou plnit dluh v rámci 

základního, podkladového vztahu. K zajištění tohoto dluhu příkazce dává na základě 

smlouvy s ručící bankou této bance příkaz k vystavení bankovní záruky.  

Beneficient neboli oprávněný je věřitel, osoba oprávněná přijmout plnění 

z pohledávky vyplývající z podkladového vztahu, zároveň je osobou oprávněnou o 

k uplatnění bankovní záruky, která byla k zajištění jeho pohledávky vystavena.  

Výstavce, neboli vystavující či ručící banka je bankou, která vystavila záruční 

listinu
33

.  

3.1 Převážně abstraktní povaha bankovní záruky (nezávislost)  

Abstraktní povaha bankovní záruky je jejím nejdůležitějším charakteristickým 

znakem. Spočívá jednak v nezávislosti na hlavním zajišťovaném závazku (podkladovém 

vztahu) a též v bezpodmínečnosti výplaty ze strany banky, jsou-li splněny podmínky 

                                                 
33

 Holešovský, M. Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky 

v podnikatelské, bankovní a právní praxi, Praha,  Newsletter, 1994, str. 95. 
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určené v záruční listině. Princip abstraktnosti je protipólem principu akcesority. tj. 

situace, kdy vztah akcesorické povahy přistupuje ke vztahu hlavnímu a na vztah hlavní 

je vázán svou existencí.  

Zahraniční literatura tuto „abstraktnost“ pojímá ještě šířeji a toto širší pojetí 

označuje pojmem „independence“
34

. Tuto „nezávislost“ je možné sledovat ve třech 

rovinách, a to v rovině vztahu mezi bankou a věřitelem (beneficientem), mezi 

dlužníkem (příkazem) a bankou a mezi stranami tzv. podkladového vztahu (tj. 

zajišťovaného závazku).  

Ve vztahu mezi bankou a beneficientem (příjemcem záruky) zahrnuje 

nezávislost pojmově dva aspekty. Jednak tento vztah není ovlivněn vztahem mezi 

bankou a dlužníkem (příkazcem záruky) a jednak je platební povinnost banky 

podmíněna pouze těmi podmínkami, které jsou stanoveny v záruční listině. Nepostačuje 

tedy podmínky pro výplatu stanovit odkazem na podkladový vztah.  

Ve vztahu mezi dlužníkem (příkazcem) a bankou v této souvislosti nezávislost 

znamená, že povinnost k náhradě a právo banky na náhradu plnění vyplaceného 

beneficientovi není dotčeno právy a povinnostmi z hlavní smlouvy, ani námitkami z této 

smlouvy. V případě plnění ze strany vystavující banky je dlužník povinen nahradit 

vystavující bance to, co plnila dle záruční listiny
35

.   

Nezávislost se projevuje též ve vztahu mezi dlužníkem (příkazcem) a věřitelem 

(beneficientem): bankovní záruka je nezávislá na podkladovém vztahu. Tato nezávislost 

je vyjádřena pravidlem: „nejdřív plať, poté se suď“
36

 charakteristickým pro abstraktní 

záruky.  

V abstraktních zárukách je odkaz na zajišťovaný závazek pouze identifikačním 

vodítkem a nezakládá akcesoritu bankovní záruky vůči zajišťovanému závazku.  

Bankovní záruku lze koncipovat též jako akcesorickou, která je  praxi 

považována spíše za ověření bonity dlužníka. „V případě, že dlužník nesplní svůj dluh a 

příjemce záruky požádá o plnění jeho banku, může banka uplatnit námitky dlužníka a 

                                                 
34

 Bertrams, R. Bank guarantees in international trade. Deventr: Kluwer Law and Taxation Publisher, 

1990, str. 175- 182. 
35

 Ustanovení § 2039 odst. 1 nového občanského zákoníku: Dlužník nahradí výstavci to, co plnil podle 

záruční listiny vystavené v souladu s uzavřenou smlouvou. Uzavřela-li s výstavcem smlouvu o poskytnutí 

finanční záruky třetí osoba, nahradí tato osoba výstavci, co plnila podle záruční listiny vystavené 

v souladu se smlouvu.  
36

 Princip „pay first, argue later“, Bertrams, R. Bank guarantees in international trade. Deventr: Kluwer 

Law and Taxation Publisher, 1990, str. 176. 
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odmítnout plnění ze záruky. V každém případě musí jít o námitky kvalifikované, které 

obstojí v případném soudním sporu.“
37

  

Akcesorická bankovní záruka je v protikladu k abstraktní charakterizována 

pravidlem „nejdříve se suď a potom plať“. Základními rysy takové záruky jsou 

akcesorita a subsidiarita. Tato forma záruky však umožňuje bance použít pouze takové 

námitky, které uplatňuje dlužník z titulu zajišťovaného závazku. V českém právním 

řádu je akcesorická forma bankovní záruky nastíněna v ustanovení § 2039 odst. 2 

nového občanského zákoníku, který říká: Dlužník nemůže vůči výstavci uplatnit 

námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, neujednal-li s ním, že si výstavce vůči 

věřiteli uplatnění takových námitek vyhradí v záruční listině. Stejně jako ve zrušeném 

obchodním zákoníku se přímo o akcesoritě bankovní záruky nemluví, jde tedy 

v podstatě o právní fikci.  

Ustanovení o akcesoritě však v textu záruční listiny výslovně obsaženo nebývá. 

Stejně tak nemusí být v textu zmíněna ani výhrada námitek, proto je nutné textaci 

záruky důkladně zkoumat.  

Akcesorická bankovní záruka je nevýhodná jak pro beneficienta, kterému 

neumožňuje dostatečně operativní přístup k zaručené částce, tak pro banku, pro kterou 

je zkoumání podkladového vztahu většinou komplikované a neakceptovatelné. Nadto je 

zde riziko, že banka nebude moci záruku vyvést z evidence např. v případě, že 

beneficient záruku uplatní, banka použije námitky dlužníka a výplatu neprovede. 

Beneficient však následně nepodá žalobu. Pak banka nemůže záruku zrušit, ač je 

instruována příkazcem ke zrušení. Vyvést záruku by bylo možné až na základě uplynutí 

běhu promlčecí lhůty
38

. 

Je třeba říci, že akcesorická forma bankovní záruky se v našich podmínkách 

téměř nepoužívá. Tento koncept (tzn. striktní rozlišení záruk na abstraktní a akcesorické 

je teoretickým konceptem) je obvyklejší např. pro německé záruční právo, kdy německý 

občanský zákoník (BGB) pracuje s pojmem Bürgschaft (jde o akcesorickou záruku), 

které odlišuje od pojmu Garantie (abstraktní záruka). Anglickým výrazem pro 

Bürgschaft je pojem accessory suretyship.  

K abstraktnosti bankovní záruky judikoval Vrchní soud v Praze spis.zn. 5 Cmo 

265/2006. Dle tohoto rozsudku „banka, jež vydala (popř. potvrdila) bankovní záruku, je 

                                                 
37

 Čermáková, I. Bankovní záruka, ECON publishing, Praha, 2002, str. 25 
38

 Čermáková, I. Bankovní záruka, ECON publishing, Praha, 2002 
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oprávněna a povinna zkoumat před výplatou záruky jen ty skutečnosti, na které obsah 

záruční listiny výplatu váže. Není oprávněna namítnout výplatu bankovní záruky, i 

kdyby prostřednictvím objednatele záruky předem věděla, že beneficient vzhledem 

k podmínkám kontraktu mezi beneficientem a objednatelem, možná nežádá o výplatu 

právem, jestliže beneficient uplatňuje právo na výplatu v souladu se záruční listinou.“
 39

 

Základem práva na regres totiž není bankovní záruka, ale smlouva mezi bankou 

a objednatelem. „Právo na tento regres je dáno, jen pokud banka vydala záruční listinu 

a provedla výplatu v souladu s tím, co bylo sjednáno s objednatelem. Tyto podmínky 

mohou být ve smlouvě o vystavení bankovní záruky stanoveny rovněž odkazem na 

samotnou záruční listinu.“
40

  

3.2 Povaha univerzálního zajišťovacího prostředku  

Dalším znakem bankovní záruky je její univerzální povaha. Bankovní zárukou 

lze zajistit jakýkoliv závazek, resp. splnění jakéhokoliv dluhu, a to dluhu povahy 

peněžité i nepeněžité, dluhu vlastního i cizího, i takového, který vznikne teprve 

v budoucnu. „Její použití [bankovní záruky] je velmi široké, může zajišťovat jak, 

závazky kupujícího, tak i prodávajícího a přispět k lepší vyváženosti plnění kontraktu 

oběma stranami.“
41

 

3.3 Peněžitá povaha plnění 

Peněžitá povaha plnění vyplývá jak z ustanovení § 2029 odst. 1 nového 

občanského zákoníku („…že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité 

peněžní částky…“), tak z ustanovení § 2030 nového občanského zákoníku („Při 

zajištění nepeněžité pohledávky se má za to, že je do výše určené v záruční listině 

zajištěna peněžitá pohledávka, která věřiteli přísluší při porušení zajištěné povinnosti 

plnit.“).  

I v případě, že zajišťovaný dluh je povahy nepeněžité, plnění banky z bankovní 

záruky musí mít vždy peněžitou povahu. Výkon jiné činnosti (např. splnění zaručeného 

                                                 
39

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, spis.zn.5 Cmo 265/2006, in Soudní rozhledy 4/2007, s.150. 
40

 Tamtéž. 
41

 Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kol. Mezinárodní obchodní operace. 2005,  Praha, 

Grada publishing, 2005, str. 88-89. 
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dluhu za dlužníka) by byl neslučitelný s postavením banky jako finanční instituce a její 

bankovní licencí.
42

  

3.4 Písemná forma záruční listiny 

Jak ZMO, tj. zák. č. 101/1963 Sb. („Banka se může zavázat k bankovní záruce 

toliko písemně záruční listinou“), tak obchodní zákoník, tj. zák. č. 513/1991 Sb. 

(„Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí 

věřitele…“) definuje bankovní záruku jako právní jednání banky výlučně v písemné 

formě záruční listiny. Ustanovení § 2029 nového občanského zákoníku o finanční 

záruce tento princip přejímá. Dle ustanovení § 2029 odst.1 nového občanského 

zákoníku „Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí 

věřitele…“, dále v odst. 2 je upřesněno, že „záruční listina vyžaduje písemnou formu.“ 

Za písemnou formu záruční listiny se považuje též vystavení prostřednictvím 

SWIFT (systém Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
43

). 

Podstatou systému SWIFT je mezinárodní počítačová síť umožňující komunikaci bank 

po celém světě. Zprávy přenášené prostřednictvím systému SWIFT jsou zašifrované a 

chráněné tzv. autentikací
44

.  

K obsahu záruční listiny odkazuji  na kapitolu č. 5 této diplomové práce.  

3.5 Neodvolatelnost 

Neodvolatelnost není výslovně upravena v ustanoveních nového občanského 

zákoníku o finanční záruce, ani v minulosti tomu tak nebylo v souvisejících 

ustanoveních obchodního zákoníku či ZMO o bankovní záruce. Banky proto v textu 

záruční listiny za tímto účelem uvádějí, že se zavazují „neodvolatelně“. Dle URDG 758 

jsou všechny bankovní záruky neodvolatelné, i když tak není v textu záruční listiny 

uvedeno.
45

  

 

 

 

                                                 
42

 Liška, P. Nad institutem bankovní záruky, Právní rozhledy, 2007. 
43

 Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci se sídlem v Bruselu. 
44

 Banky komunikující prostř. SWIFT si vyměňují tzv. swiftové klíče, na základě nichž je zpráva při 

odsílání zakódována a při přijetí dešifrována a ověřena. 
45

 Článek 4 URDG 758: „Záruka je od svého vystavení neodvolatelná, i když tak neuvádí“. 
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4. Bankovní záruka a záruční listina 

4.1 Pojem a struktura záruční listiny 

Jak vyplývá z právní úpravy bankovní záruky v občanském právu, záruční listina 

je „písemné prohlášení výstavce (…), že uspokojí věřitele (…) do výše určité peněžní 

částky (…)“.  Bankovní záruka může být vystavena pouze v písemné podobě, ve formě 

záruční listiny (viz výše). 

Právě z ustanovení § 2029 nového občanského zákoníku vyplývají náležitosti 

záruční listiny. „…záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí 

věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžité částky, nesplní-li dlužník věřiteli 

určitý dluh, nebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině.“  Další náležitosti 

vyplývají např. z § 2035 nového občanského zákoníku, který stanoví „Jsou-li podmínky 

uvedené v záruční listině splněny, splní výstavce povinnost z finanční záruky, pokud jej 

k tomu věřitel vyzve v písemné formě. Podmiňuje-li záruční listina plnění výstavce 

předložením určitého dokumentu, musí být předložen při výzvě nebo bez zbytečného 

odkladu po ní, avšak vždy za trvání finanční záruky.“ Zpravidla bývá doba platnosti 

bankovní záruky v záruční listině omezena na dobu určitou, jak je stanoveno v první 

větě § 2038 nového občanského zákoníku („Finanční záruku lze omezit na určitou 

dobu.“) 

Mezi základní náležitosti záruční listiny podle nového občanského zákoníku 

tedy patří identifikace stran, tj. výstavce, věřitele (neboli beneficienta) a dlužníka 

(neboli příkazce). V praxi jsou tyto subjekty označeny jménem a je uvedena jejich 

adresa dle veřejného rejstříku, popř. také přesná identifikace organizační jednotky či 

útvaru výstavce (např. „záruční oddělení“ atd.).  

Identifikace dluhu, resp. závazku („nesplní-li dlužník určitý dluh“) je obsažena 

v úvodních ustanoveních záruční listiny. Jde o tzv. podkladový vztah, kterým může být 

smlouva, pravidla výběrového řízení nebo jiné právní jednání. Příkladem identifikace 

podkladového vztahu v úvodním ustanovení je tento text: „Byli jsme informování, že 

jste s naším klientem, společností [název dle veřejného rejstříku] uzavřeli smlouvu o 

dílo č. [číslo smlouvy] ze dne [datum]“. 
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Po úvodních ustanoveních následuje záruční prohlášení, které je jádrem záruční 

listiny; obsahuje povinnost banky k výplatě, jsou-li splněny určité podmínky. Dále 

obsahuje výši zaručené částky („do výše určité peněžní částky“). Spolu s částkou 

bankovní záruky musí být v záručním prohlášení uvedena měna. Podmínky pro výplatu 

zaručené částky mohou být definovány různě, a to v závislosti na typu záruky; u 

akcesorických záruk bývá podmíněno splněním ze strany beneficienta či nesplněním ze 

strany příkazce, u abstraktních záruk nebývá výplata podmíněná ničím, a konečně u 

záruk s dokumentární podmínkou bývá podmíněno předložením dokumentu.  

Záruční prohlášení může v závislosti na typu bankovní záruky znít např. takto 

„vystavuje tímto ve Váš prospěch záruku v souladu s § 2029 a následujících zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a neodvolatelně, bezpodmínečně a bez 

námitek se zavazujeme zaplatit jakoukoliv částku nebo částky nepřekračující celkem 

[částka a měna záruky], na první písemnou žádost řádně podepsanou za Vaši společnost 

a obsahující Vaše prohlášení potvrzující, že společnost [název příkazce dle veřejného 

rejstříku] nesplnila své povinnosti vyplývající z podmínek smlouvy o dílo č. [číslo 

smlouvy].“ 

Závěrečná ustanovení obsahují lhůtu platnosti záruky, tj. lhůtu pro uplatnění 

nároků u ručící banky
46

 (jedná se zde o běh času v podobě lhůty a tato lhůta má povahu 

lhůty prekluzivní). 

Rozhodné právo a případné další informace a pokyny pro příjemce záruky 

(informace o postupitelnosti či nepostupitelnosti, pokyn k navrácení originálu záruční 

listiny výstavci po uplynutí lhůty platnosti atd.) a konečně datum a místo vystavení 

záruky, jsou obvykle obsaženy v závěru záruční listiny. Záruční listina je opatřena 

podpisy osob oprávněných vystavené záruční listiny podepisovat
47

. 

Pro úplnost doplňuji doporučený obsah záruční listiny, jak jej stanoví pravidla 

URDG 758. V čl. 8 upravujícím obsah instrukcí a záruk je uvedeno, že všechny 

instrukce k vystavení záruk a samotné záruky „by měly být jasné a přesné a měly by se 

vyvarovat přílišných podrobností. Doporučuje se, aby všechny záruky stanovily: 

dlužníka, beneficienta, ručitele, referenční číslo nebo jiný údaj identifikující podkladový 

                                                 
46

 Lhůta platnosti může být určena fixním datem, anebo je možné určit odkazem na určitou událost (avšak 

nejpozději do fixního data). 
47

 Banky vedou podpisové vzory osob oprávněných záruční listiny podepisovat. V případě pochybnosti o 

pravosti záruční listiny může beneficient prostřednictvím svojí banky požádat o ověření autenticity 

podpisů za vystavující banku; banky klientům tuto službu běžně poskytují. 
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vztah, referenční číslo nebo jiný údaj identifikující vystavenou záruku nebo, v případě 

protizáruky, vystavenou protizáruku, částku nebo maximální částku k výplatě a měnu, ve 

které je vyplatitelná, uplynutí platnosti záruky, podmínky pro uplatnění, zda uplatnění 

nebo jiný dokument musí být předložen v listinné a/nebo elektronické podobě, jazyk 

každého dokumentu stanoveného v záruce a stranu, která je odpovědná za zaplacení 

výloh“
48

.  

 

4.2 Vystavení, platnost a účinnost bankovní záruky 

Bankovní záruka může být vystavena v podobě listinné anebo prostřednictvím 

systému SWIFT. Je dovozováno, že bankovní záruka je vystavena v okamžiku, kdy ji 

obdrží beneficient. Vystavení bankovní záruky má však povahu jednostranného 

právního jednání banky a nejde tedy o smlouvu mezi výstavcem a beneficientem. 

Vrchní soud v Praze v unesení sp.zn. 5 Cmo 649, 650/95 z 3.3.1997  dovodil, že ani 

v případě jednostranného právního jednání „nemůže mezi ručící bankou a beneficientem 

vzniknout právo dříve, než je listina beneficientovi doručena“. Tak i jednostranné 

právní jednání musí mít adresáta. Toto jednání je tedy perfektní dojitím beneficientovi, 

jinak by nebyl schopen domáhat se práv ze záruky
49

. Potvrzovat přijetí bankovní záruky 

není beneficient povinen; učiní tak zpravidla pouze, je-li o to výstavcem požádán.  

Podle čl. 4 URDG 758 je „záruka vystavena, jakmile přestane být pod kontrolou 

ručitele“. 

Bankovní záruka je platná od okamžiku svého vystavení, přičemž od tohoto data 

bývá zpravidla i účinná. Okamžikem vstupu v účinnost již může bankovní záruka 

způsobit účinky vůči beneficientovi, tj. beneficientovi vzniká právo ve stanovené lhůtě a 

při splnění podmínek uvedených v záruční listině právo za výplatu z bankovní záruky u 

výstavce uplatnit. Účinnost bankovní záruky může však nastat i později, pokud je 

v záruční listině obsažena tzv. „odkládací podmínka.“ Odkládací podmínka slouží 

k ochraně příkazce a většinou se objevuje v textech záručních listin bankovních záruk 

za vrácení akontace nebo za vrácení platby zádržného. Odkládací podmínka může znít 

např. takto: „tato záruka nabývá účinnosti dnem obdržení platu předem na účet 

                                                 
48

 Uvedení strany odpovědné za zaplacení výloh je obvyklé v instrukci k vystavení záruky, nikoliv však 

v samotné záruční listině. 
49

 To však neznamená, že je bankovní záruka cenným papírem. Existence tohoto práva není vázána na 

existenci záruční listiny.  
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prodávajícího č. [číslo bankovního účtu příkazce] vedený u naší banky“. Odloženou 

účinnost však mohou mít i jiné typy záruk a odklad může spočívat např. v podpisu 

smlouvy, jejíž podepsané paré beneficient předloží výstavci apod. Význam odkládací 

podmínky akontačních záruk shledávám zejména v zahraničním obchodním styku. 

V těchto odkládacích podmínkách však vidím i jisté praktické problémy, s nimiž se 

musí beneficient potýkat
50

.  

 

4.3 Podmínky výplaty zaručené částky 

Aby byla výzva oprávněného u výstavce úspěšná, musí oprávněný (věřitel, 

beneficient) splnit několik podmínek. Musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky, 

případně jejím právním nástupcem. Záruční listiny často obsahují požadavek, aby osoby 

podepisující výzvu byly oprávněny jednat jménem beneficienta.  

Oprávněný se může výzvou domáhat pouze výplaty do výše zaručené částky. 

Výzvu je nutné doručit výstavci na adresu uvedenou v záruční listině, popř. též 

způsobem v záruční listině uvedeným (osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou) a 

to v rámci lhůty platnosti bankovní záruky. Uplatnění, které bude výstavcem obdrženo 

po uplynutí lhůty platnosti, nezakládá právo na výplatu zaručené částky.  

Bezpodmínečně je vyplatitelná bankovní záruka v čistě abstraktní formě. Taková 

bankovní záruka je vyplatitelná bez dalšího, pouze po předložení výzvy k plnění ze 

strany beneficienta výstavci.  

Z ustanovení o finanční záruce v novém občanském zákoníku zmizelo 

ustanovení § 321 odst. 4 obchodního zákoníku, které stanovilo: „Věřitel, který dosáhl 

na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi 

toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou.“ V budoucnu je tedy nutné využít 

obecná ustanovení o bezdůvodném obohacení, tj. ustanovení § 2991 odst. 1 nového 

občanského zákoníku („Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí 

ochuzenému vydat, oč se obohatil.“). Při posuzování náhrady škody bude do budoucna 

nutno vycházet  z obecných ustanovení o náhradě škody, zejména zřejmě z ustanovení o 

                                                 
50

 Např. některé banky uvádí jako povinný variabilní symbol číslo záruky, přičemž některé záruky kromě 

numerického označení obsahují i písmena. Elektronické platební systémy většinou neumožňují zanést do 

variabilního symbolu písmena. Problematické také může být, že se musí potkat částka záruky s částkou 

obdrženou na účtu příkazce; zde může vzniknout problém jednak se zaokrouhlováním, jednak se 

související daní z přidané hodnoty apod. 
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náhradě škody v důsledku porušení dobrých mravů (upravena v § 2909 nového 

občanského zákoníku). 

Ačkoliv je tedy příkazce proti zneužití ze strany beneficienta chráněn 

ustanoveními o bezdůvodném obohacení, doporučuje se uvádět do textů záručních listin 

alespoň tzv. „dokumentární podmínku“ pro výplatu zaručené částky. Tato podmínka 

spočívá převážně v prohlášení, že dlužník (příkazce) nesplnil dluh vyplývající 

z podkladového vztahu
51

. V případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé, má dlužník 

k dispozici písemný důkaz
52

 o tvrzeném porušení povinností z podkladového vztahu, 

který může využít v případném soudním sporu. Pokud oprávněný nepravdivě prohlásí, 

že dlužník nesplnil svůj dluh vyplývající z podkladového vztahu, může toto jednání 

naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu dle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen TZ)
53

.  

K podmínkám pro výplatu zaručené částky pravidla URDG 758 uvádí 

následující: „Záruka by neměla obsahovat podmínku jinou než datum nebo uplynutí 

lhůty, aniž by stanovila dokument, který by měl vyjadřovat splnění této podmínky. 

Jestliže záruka žádný takový dokument nestanoví a splnění příslušné podmínky nemůže 

být zjištěno z vlastních záznamů ručitele
54

 nebo z ukazatele stanoveného v záruce, 

ručitel bude považovat takovou podmínku za neuvedenou a nebude k ní přihlížet (…)“
55

 

Dále je v čl. 15 zmíněno pravidlo pro tzv. „podpůrné prohlášení“, tj. že uplatnění 

(výzva) „v rámci záruky musí být doprovázeno takovými dalšími dokumenty, které 

stanoví záruka, a v každém případě prohlášením beneficienta uvádějícím, v jakém 

ohledu dlužník porušil své povinnosti vyplývající z podkladového vztahu (…) Požadavek 

na podpůrné prohlášení (…) se použije v rozsahu, ve kterém není zárukou nebo 

protizárukou výslovně vyloučen.“  Je-li tedy bankovní záruka podřízena URDG 758, 

                                                 
51

 Na rozdíl od akcesorické záruky, kdy by podmínkou bylo že „příkazce nesplnil dluh“, v abstraktní 

záruce s dokumentární podmínkou je stanovena povinnost „předložit prohlášení oprávněného uvádějící, 

že příkazce nesplnil dluh“. 
52

 Viz ustanovení § 2035 odst. 1 nového občanského zákoníku: „Jsou-li podmínky uvedené v záruční 

listině splněny, splní výstavce povinnost z finanční záruky, pokud jej k tomu věřitel vyzve v písemné formě. 

Podmiňuje-li záruční listina plnění výstavce předložením určitého dokumentu, musí být předložen při 

výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní, avšak vždy za trvání finanční záruky.“ 
53

 Ustanovení § 209 odst. 1 TZ: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 

něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou 

(…)“ 
54

 Z vlastních záznamů ručitele – vystavující banky - lze např. zjistit, zda byla splněna odkládací 

podmínka platby akontace na účet vedený pro příkazce u ručitele. 
55

 URDG 758, Článek 7. 
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dokumentární podmínka s povinností beneficienta prohlásit, že dlužník nesplnil, včetně 

prohlášení v jakém ohledu nesplnil, se uplatní bez dalšího, i když text záruční listiny 

požadavek na předložení prohlášení neobsahuje. 

4.4 Změny bankovní záruky 

Ke změnám bankovních záruk dochází vystavením „dodatku“ či „změny“ 

záruční listiny vystavující bankou. Z povahy bankovní záruky jakožto neodvolatelného 

právního jednání banky vůči oprávněnému se dovozuje pravidlo, podle kterého není 

možné provést změnu bankovní záruky bez souhlasu oprávněného. Významné je toto 

pravidlo zejména u změn v neprospěch beneficienta (např. snížení zaručené částky či 

zkrácení platnosti bankovní záruky). V takových případech je v praxi vždy požadován 

souhlas oprávněného. 

V čl. 11 URDG 758 je toto pravidlo zakotveno výslovně, když je stanoveno, že 

změna, která by byla učiněna bez souhlasu beneficienta, není vůči němu závazná. 

Beneficient „může odmítnout změnu záruky kdykoliv předtím, než oznámí svůj souhlas 

se změnou nebo učiní prezentaci (tj. uplatnění, výzvu k plnění – pozn. autora), která 

odpovídá pouze záruce po změně“.
56

 

 

4.5. Zánik bankovní záruky 

K zániku bankovní záruky může dojít jednak marným uplynutím lhůty platnosti 

(expirace), jednak v rámci lhůty platnosti jinými způsoby, mezi které náleží např. 

výplata celé zaručené částky na základě uplatnění bankovní záruky, splnění 

dokumentárních podmínek stanovených v záruční listině pro ukončení bankovní záruky, 

zproštění vystavující banky z povinnosti plnit zaručenou částku, a to beneficientem ve 

formě písemného prohlášení, anebo snížení zaručené částky na nulu. V záručních 

listinách je též častá klauzule stanovící, že záruka zaniká dnem, kdy je bance vrácen 

originál záruční listiny příjemcem záruky.  

„Zákon nepožaduje, aby záruční listina obsahovala lhůtu, na kterou se bankovní 

záruka poskytuje.“
 57

 Častěji než s bankovními zárukami s neomezenou platností se 
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 Čl. 11 URDG 758. 
57

 Holešovský, M., Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky 

v podnikatelské, bankovní a právní praxi. Praha: Newsletter, 1994, str. 94. 
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však v našich podmínkách můžeme setkat se zárukami s platností omezenou určitým 

datem. Méně často banky omezují platnost bankovní záruky na událost, která 

v budoucnu nastane (např. podpis protokolu o plnění mezi odběratelem a dodavatelem) 

a která je bance doložena předložením dokumentu; k zániku bankovní záruky tedy 

dochází splněním dokumentární podmínky.  

Prekluzivní povaha lhůty platnosti bankovní záruky je vyjádřena v § 2037 

nového občanského zákoníku. „Finanční záruku lze omezit na určitou dobu. Neuplatní-

li věřitel vůči výstavci své právo v době určené záruční listinou, finanční záruka 

zanikne.“ Tato lhůta je určena pro přednesení nároků ze strany příjemce záruky vůči 

vystavující bance, neznamená tedy zánik povinnosti banky pro částky, které byly 

příjemcem záruky ve lhůtě platnosti bance řádně předloženy, ale bankou dosud nebyly 

splněny. Pro takové nároky nadále platí povinnost banky plnit i po ukončení platnosti 

bankovní záruky.  

Otázku neomezeně platných bankovních záruk řeší URDG 758 v čl. 25 c. kde 

uvádí: „Jestliže záruka nebo protizáruka nestanoví ani datum uplynutí platnosti ani 

událost uplynutí platnosti, je záruka ukončena po uplynutí tří let od data jejího 

vystavení a protizáruka je ukončena po 30 kalendářních dnech po ukončení příslušné 

záruky.“ 

Před ukončením lhůty platnosti bankovní záruka zaniká též vyplacením zaručené 

částky ze strany vystavující banky. „To však neplatí u záruk revolvingových, které se 

obnoví na původní částku po každé výplatě zaručené částky.
58

“  

K otázce uplatnění bankovní záruky blíže v kapitole č. 7. Subsidiárně je možno 

užít ustanovení § 1908 nového občanského zákoníku o splnění dluhu: „splněním dluhu 

závazek zaniká.“ 

Banky v záručních listinách většinou uvádějí požadavek na vrácení originálu 

záruční listiny po ukončení platnosti bankovní záruky s tím, že však bankovní záruka 

zanikne po ukončení platnosti, i když není originál záruční listiny vrácen. Mimo to bývá 

vrácení originálu před ukončením platnosti záruky jedním ze způsobů, jak bankovní 

záruku ukončit, je-li to výslovně v záruční listině uvedeno. Je-li to v záruční listině 

uvedeno, lze bankovní záruku ukončit též písemným zproštěním vystavující banky ze 

strany příjemce bankovní záruky; tento způsob je možno užít jako jediný možný 
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 Čermáková, I. Bankovní záruka, ECON publishing, Praha, 2002, str. 79. 
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v případě záruk vystavených prostřednictvím SWIFT, tedy těch, kde neexistuje originál 

záruční listiny, který by mohl být vystavující bance vrácen (nejčastěji přichází v úvahu 

u protizáruk). 

Obvykle bývá klauzule o postupném snižování zaručené částky na základě 

žádosti, předložení určených dokumentů anebo k určitému datu obsažena v bankovních 

zárukách za akontaci, není ale vyloučeno, aby byla obsažena též v jiných typech záruk 

(záruky za dobré provedení, platební záruky atd.). Snížením zaručené částky na nulu 

poté bankovní záruka zaniká.  

Článek 25 písm. b. URDG uvádí, že k zániku záruky dochází, bez ohledu na to, 

zda je vrácen originál záruční listiny vystavující bance či nikoliv, „při uplynutí lhůty 

platnosti, jakmile už není žádná částka v rámci záruky k dispozici nebo při prezentaci 

beneficientova podepsaného prohlášení o zproštění ze závazku ze záruky“
59

 vystavující 

bance. 

 

                                                 
59

 čl. 25 URDG 758. 
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5. Vztahy mezi subjekty bankovní záruky 

V rámci životního cyklu bankovní záruky jsou založeny tři samostatné právní 

vztahy. Jde o vztah mezi příkazcem a vystavující bankou, mezi vystavující bankou a 

příjemcem záruky a konečně mezi příkazcem a příjemcem záruky, tj. mezi dlužníkem a 

věřitelem (tzv. „podkladový vztah“). Vztahy mezi jednotlivými subjekty bankovní 

záruky znázorňuje níže uvedené schéma.  

 

 

 
Zdroj: Dvořák, P., Bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha, Linde, 2005, str. 550 

 

5.1 Vztah mezi bankou a příkazcem 

Mezi příkazcem (dlužníkem) a vystavující bankou (výstavcem) je uzavřena 

smlouva o vystavení bankovní záruky. Existence smlouvy vyplývá např. z § 2039 odst. 

1, věta první nového občanského zákoníku „(..) co plnil podle záruční listiny vystavené 

s v souladu s uzavřenou smlouvou“. Půjde o smlouvu nepojmenovanou s některými 

rysy smlouvy příkazní.  Dle nového občanského zákoníku nově smlouvu o poskytnutí 

bankovní záruky uzavírá s výstavcem dlužník nebo i třetí osoba. Základním obsahem 

této smlouvy je sjednání povinnosti banky vystavit záruční listinu s dohodnutým 

obsahem.
60

 Součástí této smlouvy je též ujednání o vzájemném vypořádání pro případy, 

že by banka na žádost oprávněného plnila z vystavené bankovní záruky, výše odměny 
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banky za poskytnutí bankovní záruky
61

 a způsob zajištění potenciálních budoucích 

pohledávek z titulu plnění. „(…) budoucí pohledávky za dlužníkem z titulu plnění 

bankovní záruky si banka zajišťuje obvyklými zajišťovacími instrumenty, např. zástavou 

nemovitosti dlužníka
62

“  

Právo postihu je upraveno v § 2039 nového občanského zákoníku. Bance 

bezprostředně poté, co plnila v souladu s vystavenou záruční listinou, vzniká právo vůči 

dlužníkovi, aby bance vyplacenou částku nahradil. Dlužník nemůže vůči bance 

uplatňovat námitky, které mu příslušní ze vztahu vůči věřiteli, pokud byla bankovní 

záruka vystavena v souladu s uzavřenou smlouvou
63

.   

 

5.2 Vztah mezi bankou a oprávněným 

Bankovní záruka jednostranným právním jednáním banky vůči oprávněnému 

(beneficientovi), které se stává perfektním v okamžiku dojití oprávněnému. Způsob 

doručení beneficientovi závisí mimo jiné na tom, kdo bankovní záruku doručuje. 

Bankovní záruka může být doručována beneficientovi přímo, anebo prostřednictvím 

jiné banky (tzv. avizování bankovní záruky). 

Zejména v mezinárodním obchodním styku se záručních transakcí účastní 

několik bank; v případě avizované bankovní záruky jde o banku vystavující (výstavce) a 

banku avizující. Tento model ale není neobvyklý ani v rámci české republiky. Avizující 

banka totiž oprávněnému poskytuje kromě avizování bankovní záruky též další služby 

(kontrola textu záruční listiny, ověření pravosti podpisů za vystavující banku atd.). 

V novém občanském zákoníku je avizování upraveno v § 2033, kde je stanoveno, že 

avizující bance nevzniká vůči oprávněnému povinnost z bankovní záruky, avšak je 

odpovědna za škodu způsobenou nesprávným avizováním
64

. Dle mého názoru by 

avizující v každém případě banka měla potvrdit pravost záruční listiny.  
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 Banky za poskytnutí bankovní záruky kromě jednorázových poplatků účtují tzv. závazkovou provizi, 

která se pohybuje v rozmezí 0,3 % - 2 % p.a. ze zaručené částky. 
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63

 Plíva, S., Elek, Š., Liška, P., Marek, K. Bankovní obchody, Praha, ASPI, 2009. 
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Pro úplnost doplňuji úpravu avizování v URDG 758. Problematiku avizování 

bankovní záruky či její změny řeší čl. 10 URDG 758, který hovoří o avizování přímém 

a avizování s použitím služeb další strany („druhé avizující strany“). „Avizováním 

záruky druhá avizující strana stvrzuje beneficientovi, že se ujistila o zjevné pravosti 

avíza, které obdržela a že toto avízo přesně odráží podmínky záruky, jak byla obdržena 

touto druhou avizující stranou.
65

“ 

S otázkou vztahu vystavující banky a oprávněného souvisí též problematika 

postoupení. Postoupením práv a pohledávek z bankovní záruky však není změna 

oprávněného, ke které dochází při převodu práv na právního nástupce v případě přeměn 

obchodních korporací.  

Rozlišujeme mezi postoupením bankovní záruky (tj. práva předložit výzvu 

k uplatnění bankovní záruky) a postoupením pohledávky z bankovní záruky (tj. 

peněžitého výtěžku v případě uplatnění). 

Za účinnosti obchodního zákoníku se v praxi objevovaly nejasnosti související 

s problematikou postoupení bankovních záruk. Nejednotný byl výklad ustanovení § 318 

obchodního zákoníku k otázce, zda je možné postoupit samostatně práva z abstraktní 

bankovní záruky, když citované ustanovení uvádí: „jestliže podle záruční listiny je 

věřitel oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky jen, když dlužník nesplní svůj 

závazek, může věřitel postoupit svá práva z bankovní záruky pouze s postoupením 

pohledávky zajištěné bankovní zárukou.“
66

 Tento účinek se váže pouze k postupování 

pohledávek z bankovních záruk akcesorických a vyplývá z jejich právní povahy. 

V tomto případě je „bankovní záruka právem spojeným (souvisejícím) se zajištěnou 

(hlavní) pohledávkou“
67

. 

Výkladové nejasnosti k postupování pohledávek z abstraktních bankovních 

záruk vyřešil rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 2387/2007 ze dne 31.března 

2009. V posuzovaném případě šlo jednak o otázku, zda věřitel může postoupit 

pohledávku z bankovní záruky, aniž by postoupil související pohledávku, kterou 

bankovní záruka zajišťuje, pokud jde o abstraktní bankovní záruku, a jednak o otázku, 

zda s postoupenou pohledávkou přechází na postupníka i pohledávka z bankovní 

záruky. „(…) je (…) nezbytné respektovat, že při bankovní záruce vzniká v zásadě 
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právně samostatný závazek banky, který je závislý na existenci zajištovaného závazku 

jen, když to vyplyne z obsahu záruční listiny.
68

“ Soud dovodil, že „vzhledem 

k samostatnosti závazku banky lze jemu odpovídající právo převést na jinou osobu 

postoupením pohledávky nezávisle na postoupení zajištěné pohledávky“
69

. Dovolací 

soud též dovodil, že skutečnost, že pohledávka z bankovní záruky může být postoupena 

samostatně, „nevylučuje, aby k přechodu pohledávky z bankovní záruky došlo 

v důsledku postoupení pohledávky bankovní zárukou zajištěné
70

“. 

Postoupení práv a pohledávek ze záruky je v novém občanském zákoníku 

upraveno v ustanovení § 2036 pro bankovní záruky, obecně pak v ustanovení o 

postoupení pohledávky v § 1879 a následujících.  

„Právo na plnění ze záruky může věřitel postoupit.“
71

 Postoupit lze tedy právo 

na plnění vždy, a to v případě záruky abstraktní i akcesorické. V uvedeném případě jde 

vlastně o postoupení budoucí pohledávky, která vznikne pouze v případě, že bankovní 

záruka bude uplatněna. „Připouští-lit o záruční listina, může věřitel postoupit i právo 

uplatnit finanční záruku; tímto postoupením se převádí i právo na plnění ze záruky.“
72

 

Pokud do budoucna v textu záruční listiny nebude uvedeno, že věřitel je oprávněn 

postoupit i právo uplatnit bankovní záruku, bankovní záruka bude ex lege 

nepostupitelná.  

Právu uplatnit bankovní záruku anebo právo na plnění ze záruky postupuje 

oprávněný (postupitel) novému oprávněnému (postupníkovi). Toto postoupení je účinné 

vůči příkazci oznámením ze strany postupitele nebo prokázáním ze strany postupníka. 

Postupitel je též povinen informovat o postoupení vystavující banku.  

Postoupení práva uplatnit bankovní záruku je problematické v případě, kdy 

strany podkladového vztahu zůstávají nezměněny. Příkladem může být situace, kdy 

postupitel v případě bankovní záruky za dobré provedení díla je odběratel, postupníkem 

např. financující banka, která však nemá detailní informace o stavu a kvalitě dodávky a 

není stranou smluvního vztahu. Je tedy vhodné postoupit pouze plnění z bankovní 

záruky, anebo minimálně podmínit výplatu zaručené částky dokumentární podmínkou 
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s uvedením, že prohlášení o nesplnění povinností z podkladového vztahu vystaví 

odběratel, tj. postupitel, nikoliv postupník.  

Pokud jde o postoupení pohledávky zajištěné bankovní zárukou, dochází ex lege 

též k postoupení práva uplatnit bankovní záruku. Uvedené lze ilustrovat na příkladu 

platební bankovní záruky. Dle § 1880 odst. 1 „Postoupením pohledávky nabývá 

postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího 

zajištění.“
73

  Postoupení nabývá účinnosti oznámením postupitele o postoupení práv 

z platební bankovní záruky s předložením smlouvy o postoupení pohledávky. Uplatnění 

bankovní záruky, stejně jako případné prohlášení o nesplnění platebního závazku 

předkládá postupník svým jménem.  

V souvislosti s rozvojem bankovních záruk v České republice se objevily ze 

strany vystavitelů i snahy o zneužití bankovních záruk. Nejčastějším případem zneužití 

byla snaha nakládat s bankovní zárukou jako s cenným papírem, což však z povahy 

bankovní záruky možné není.
74

  

5.3 Vztah mezi věřitelem a dlužníkem 

Mezi věřitelem a dlužníkem existuje tzv. podkladový vztah, kterým může být 

v závislosti na typu bankovní záruky např. smlouva o dílo, kupní smlouva, úvěrová 

smlouva, popř. jiný právní důvod.  

V případě záruk akcesorických se, jak zmíněno výše, uplatňuje princip 

akcesority a subsidiary. U záruk čistě abstraktních tyto principy neplatí, dlužník 

(příkazce) je tedy ohrožen případným neoprávněným čerpáním zaručené částky ze 

strany oprávněného (beneficienta).  

Nový občanský zákoník staví do popředí princip dobré víry a zákazu zneužití 

práva. Ustanovení § 8 nového občanského zákoníku stanoví, že „zjevné zneužití práva 

nepožívá právní ochrany“. Při neoprávněném čerpání bankovní záruky je nutné užít 

obecných ustanovení o náhradě škody a bezdůvodném obohacení, tj. ustanovení § 2991 

nového občanského zákoníku, které stanoví beneficientovi povinnost navrátit plnění, 

které z bankovní záruky získal, ač mu dle spravedlivého důvodu nenáleží, a ustanovení 

§ 2909 o náhradě škody v souvislosti s porušením dobrých mravů.  
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6. Typy bankovní záruk 

Bankovní záruky lze členit podle různých hledisek. Výše bylo zmíněno členění 

na bankovní záruky abstraktní a akcesorické (jistým kompromisem mezi nevýhodami 

abstraktní a akcesorické bankovní záruky je koncipování záruky jako abstraktní, avšak 

s dokumentární podmínkou). K abstraktním a akcesorickým zárukám více v subkapitole 

3.1.1. 

Podle charakteru zajišťovaného dluhu lze záruky členit na platební a neplatební. 

Mezi nejpoužívanější neplatební bankovní záruky patří záruka za nabídku, záruka za 

vrácení akontace, záruka za splnění smlouvy nebo záruka za zádržné.   

Záruky dle počtu bank v záruční operaci lze dělit též na záruky přímé a nepřímé.  

Z pohledu klienta banky lze rozlišit bankovní záruky, které vystavila banka tzv. 

z jeho příkazu a bankovní záruky v jeho prospěch.  

Z pohledu banky jsou bankovní záruky rozlišovány na záruky kryté (banka je 

zajištěna pro případ plnění z bankovní záruky vůči příkazci) a nekryté (banka není 

zajištěna). 

Speciálním typem bankovní záruky je stand-by akreditiv. 

Jednotlivé typy popisuji v subkapitolách níže.  

6. 1 Platební bankovní záruky 

Platební bankovní záruky jsou záruky zajišťující splnění platební povinnosti 

příkazce (většinou odběratele). Platební povinností může být např. úhrada faktury, 

proplacení dokumentárního inkasa, ale záruka může sloužit též k zajištění úvěrů, a to 

dodavatelského úvěru či odběratelského úvěru. Bankovní zárukou lze zajistit směnku či 

splátky leasingu. V bankovní záruce platební se banka obvykle zavazuje k úhradě 

platební povinnosti dlužníka včetně souvisejícího úroku. 

6.2 Neplatební bankovní záruky 

Neplatební záruky slouží k zajištění jiné než platební povinnosti dlužníka. 

K nejvýznamnějším patří záruka za nabídku do veřejné soutěže, záruka za vrácení 

akontace, záruka za řádné splnění kontraktu, záruka za zádržné a záruka za záruční 

dobu. 
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6.2.1 Záruka za nabídku do veřejné soutěže
75

 

Oprávněným z bankovní záruky za nabídku je vypisovatel soutěže, příkazcem je 

účastník soutěže. V České republice se tyto bankovní záruky řídí ZVZ, tj. zákonem č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Lhůta platnosti záruky za nabídku bývá omezena 

platností samotné nabídky. Bankovní záruku lze uplatnit v případě, že příkazce byl 

vybrán jako vítězný uchazeč a odmítne podepsat smlouvu, zruší nebo změní nabídku 

bez souhlasu zadavatele, anebo nesplní podmínky předložení bankovní záruky za řádné 

provedení kontraktu. 

 

6.2.2 Záruka za vrácení akontace 
76

 

Bankovní záruka za vrácení akontace se vyskytuje v případech, kdy je 

požadováno uhradit část kupní ceny předem (obvyklá výše je cca 5-30 % ceny, není 

však vyloučena 100 % akontace). Bankovní záruka za vrácení akontace slouží 

k zajištění vrácení akontace, jestliže dlužník nedodá zboží či služby anebo je dodá 

pouze částečně. „Příjemce záruky může požadovat, aby se banka zavázala zárukou i 

k úhradě úroků, na které by měl nárok v případě, že by k vrácení platu předem došlo. 

Půjde o úroky za dobu, kdy dodavatel měl plat předem k dispozici, tj. od úhrady platu 

předem do jeho případného vrácení.“
77

 

Aby se zamezilo zneužití záruky za vrácení akontace ještě před úhradou 

akontace, bývá v textu záruční listiny podmínka odkladu účinnosti na okamžik, kdy 

příkazce obdrží částku odpovídající akontaci na svůj bankovní účet. Lhůta platnosti 

akontační záruky pokrývá celou dobu realizace. Výši záruky je možno snižovat. Výše 

snížení bankovní záruky za akontaci odpovídá poměrné části akontace rozpouštěné ve 

fakturách za dílčí plnění. Obvykle je klauzule o snižování zaručené částky uvedena 

v samotném textu záruční listiny a je prováděna na základě žádosti oprávněného anebo 

prokázání příkazce spolu s doložením odpovídajících faktur za dílčí plnění.  

I přes to, že záruční listina tuto tzv. „redukční klauzuli“ o snižování zaručené 

částky neobsahuje, je beneficient oprávněn žádat o výplatu pouze těch částek ze 

zaručené částky, které dosud nebyly umořeny ve fakturách za dílčí plnění v průběhu 

                                                 
75

 Bid bond, tender guarantee, Bietungsguarantee. 
76

 Advance payment guarantee, down payment guarantee, Anzahlungsgarantie. 
77

 Čermáková, I. Bankovní záruka, ECON publishing, Praha, 2002, str. 51. 
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realizace. Požadavek na výplatu celé zaručené částky, ačkoliv hodnota nevyúčtované 

akontace je již nižší, by bylo neoprávněným čerpáním bankovní záruky a tedy i ve výše 

uvedeném smyslu zjevným zneužitím práva, které nepožívá právní ochrany.  

 

6.2.3 Záruka za řádné provedení kontraktu
78

 

Účelem tohoto typu záruky je zajištění splnění povinnosti dodavatele ze 

smlouvy (řádné dodání a kvalita zboží atd.). Velmi časté jsou tyto tzv. kauční záruky 

v mezinárodním obchodním styku, zejména ve výstavbových projektech.  

Výše bankovní záruky za řádné provedení kontraktu je obvykle mezi 5-10 % 

hodnoty kontraktu, ale zejména v posledních letech se i v rámci České republiky stále 

častěji setkáváme s požadavkem zadavatelů na několikanásobně vyšší bankovní záruky 

za řádné provedení kontraktu (dokonce do výše 40 % hodnoty kontraktu). Takto 

zvýšené požadavky na bankovní záruky, zejména s ohledem na požadavek vystavující 

banky na zajištění vystavených záruk, nepřiměřeným způsobem ekonomicky zatěžují 

dodavatele.  

Bankovní záruku za řádné provedení je vhodné koncipovat s dokumentární 

podmínkou. Žádost o výplatu zaručené částky na základě dokumentární podmínky 

oprávněný doplní prohlášením, že dlužník nesplnil své povinnosti z kontraktu. 

Na začátku běhu záruční doby je možné bankovní záruku za řádné provedení 

nahradit zárukou za záruční dobu (neboli zárukou za údržbu
79

), anebo je možné 

ponechat v platnosti bankovní záruku za řádné provedení až do ukončení záruční doby. 

6.2.4 Záruka za zádržné
80

 

Zádržné neboli pozastávka je jedním z alternativních způsobů zajištění splnění 

povinností z kontaktu ze strany dodavatele a odběratel či investor jej uplatňuje zejména 

u dodávek investičních celků. Investor je zde oprávněn zadržet určité procento plateb 

jako jistotu k zajištění odstranění případných vad či nedodělků. Zádržné je z pohledu 

řízení peněžních toků pro dodavatele větší ekonomická zátěž než vystavená bankovní 

záruka, může tedy dojít k uvolnění zádržného na základě předložení bankovní záruky za 

zádržné. Obvykle je záruka za zádržné, obdobně jako záruka za vrácení akontace, 
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 Bid bond, tender guarantee, Bietungsguarantee. 
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 Waranty guarantee, Gewährleistungsgarantie. 
80

 Retention Guarantee, Haftrücklassgarantie. 
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vystavována s podmínkou odkladu účinnosti do okamžiku obdržení platby zádržného na 

bankovní účet příkazce. 

 

6.3 Bankovní záruky přímé a nepřímé 

Bankovní záruky můžeme též dělit na přímé a nepřímé, a to podle počtu bank, 

které se účastní záruční operace. S přímými bankovními zárukami se častěji setkáme u 

projektů v rámci České republiky, nepřímé bankovní záruky jsou obvyklé při 

obchodním styku se zahraničními partnery.  

6.3.1 Přímé bankovní záruky 

Přímá záruka je vystavena bankou ve prospěch oprávněného a do tohoto vztahu 

již nevstupuje jiná banka, která by přebírala práva a povinnosti vystavující banky. 

Výplatní místo je u vystavující banky. 

Vstupuje-li do vztahu mezi vystavující bankou a oprávněným další banka, aniž 

by se zavázala plnit oprávněnému vedle vystavující banky, ale pouze doručuje bankovní 

záruku oprávněnému, jedná se o avizující banku. O principu avizování a úpravě 

v novém občanském zákoníku blíže viz kapitola 5.2. 

Schéma přímé záruky odpovídá schématu vztahu mezi subjekty bankovní 

záruky. 

 

Zdroj: Dvořák, P., Bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha, Linde, 2005, str. 550 
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Pokud do záruční transakce vstupuje další banka, která se zavazuje ručit ve 

vztahu k oprávněnému stejným způsobem jako vystavující banka, jedná se o banku 

potvrzující.  

Potvrzení bankovní záruky je v novém občanském zákoníku upraveno v § 2031. 

Potvrzující banka tak přebírá povinnosti vůči oprávněnému, který může právo 

z bankovní záruky uplatnit vůči bance vystavující nebo potvrzující, za dluh „ručí dva 

ručitelé, a to solidárně“
81

. Potvrzující banka má pak dle § 2031 odst. 2 právo na 

náhradu vůči vystavující bance. O potvrzení bankovní záruky žádá potvrzující banku 

výstavce, nikoliv dlužník či věřitel, což vyplývá též z ustanovení § 2031 odst. 2. Má-li 

potvrzující banka za to, že vystavující banka je dostatečně důvěryhodná a bonitní, 

bankovní záruku zpravidla potvrdí.  

Důvodem pro potvrzení je nedůvěra oprávněného v bonitu či spolehlivost ručící 

banky, proto je potvrzování z pohledu vystavující banky nepopulární; snižuje její 

důvěryhodnost.  

Existuje též institut tzv. „tichého“ potvrzení bankovní záruky. Potvrzující banka 

v takovém případě bankovní záruku potvrdí, ale bez toho, aby ji vystavující banka o 

potvrzení požádala. Činí tak na své riziko, neboť pokud je požádána o plnění, nemá 

právo na náhradu vůči výstavci
82

.  

 

                                                 
81

 Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol: Obchodní zákoník, Komentář, 13.vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2010, str. 978. 
82

 viz také Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha, Linde, 2005. 
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Zdroj: Dvořák, P., Bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha, Linde, 2005, str. 551 

 

6.3.2 Nepřímé bankovní záruky  

Nepřímými zárukami jsou tzv. protizáruky. Vystavující banka pověřuje formou 

protizáruky jinou banku (zpravidla zahraniční), aby vystavila druhou, novou záruku. Jde 

zde o dvě samostatné záruky, které jsou na sobě právně nezávislé, ač na sebe navazují.  

V novém občanském zákoníku jsou protizáruky nově upraveny v § 2032, který 

stanoví: „Poskytl-li výstavce finanční záruku na žádost jiného výstavce, má výstavce, 

který záruku poskytl, vůči žádajícímu výstavci právo na náhradu, pokud z poskytnuté 

záruky plnil a dodržel podmínky určené v žádosti.“ 
83

 

Výplatním místem je místo banky oprávněného, která také posuzuje dle textu 

záruční listiny, kterou vystavila, oprávněnost čerpání a rozhoduje tak o výplatě zaručené 

částky.  

Nejčastější použití protizáruk je v zahraničním obchodě, zejména v souvislosti 

„s vývozem do zemí Blízkého a Středního východu, Latinské Ameriky, jihovýchodní 

Asie, Afriky apod.“
84

. Důvodem bývá požadavek oprávněného na vystavení bankovní 

záruky u banky v místě svého působení, se kterou má úzký vztah a využití nepřímých 

záruk mu tak usnadňuje komunikaci s ručící bankou. V oblasti investiční výstavby, kdy 
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 Ustanovení § 2032 nového občanského zákoníku. 
84

 Čermáková, I. Bankovní záruka, ECON publishing, Praha, 2002, str. 36. 
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je zadavatelem veřejné zakázky státní subjekt, je většinou povinností bankovní záruky 

vystavit u místní banky. Proces získání limitů pro bankovní záruky u místní banky ve 

výše uvedených teritoriích je zdlouhavý (v některých případech z důvodu různých 

administrativních překážek tento limit získat ani nelze), a proto jsou nepřímé záruky pro 

tyto účely ideální.  

S použitím nepřímých bankovních záruk se však pro příkazce zvyšují náklady a 

též riziko ze specifik protizáruk vyplývající. Nevýhodou je podřízení protizáruky 

zahraničnímu právu, čímž se příkazce vystavuje riziku zneužití vystavených bankovních 

záruk. Dalším problémem může být požadavek na neomezeně platné záruky, tj. záruky s 

lhůtou platnosti do zproštění (tj. písemného prohlášení oprávněného, že se do budoucna 

vzdává oprávnění uplatňovat po výstavci plnění z bankovní záruky). 

Lhůta platnosti u nepřímých bankovních záruk může mít v podstatě tři podoby. 

První varianta je, že obě bankovní záruky mají fixní lhůtu platnosti, s využitím 

prodloužené lhůty u protizáruky, tzv. mailing time (viz dále). Druhou variantou je fixní 

lhůta platnosti záruky, ale neomezená platnost protizáruky. Nejméně preferovanou, třetí 

variantou je varianta, kdy obě záruky mají neomezenou lhůtu platnosti a jejich ukončení 

odvisí od vůle oprávněného. Mailing time je časový úsek v délce obvykle 15-45 dní, o 

který je protizáruka delší než záruka vystavená ve prospěch oprávněného zahraniční 

bankou. Slouží k zajištění možnosti zahraniční banky hojit se v případě, že je záruka 

oprávněným uplatněna.  

V Sýrii, kde je výrazná státní regulace v bankovní oblasti, je možné bankovní 

záruky pro státní firmy vystavovat pouze prostřednictvím Commercial Bank of Syria. 

Protizáruky ve prospěch Commercial Bank of Syria mají neomezenou platnost, záruky 

v Sýrii však platnost fixní. V circular letter 164/40 z r. 1998 byly stanoveny vzory 

záruk, které se užívají dodnes. Doložky o automatickém prodlužování záruk na pouhou 

žádost beneficienta obsahují záruky v Íránu. Speciální datum pro uplatnění záruky, které 

je odlišné od data ukončení platnosti bankovní záruky, jsou příznačné pro země jako 

Řecko, Bangladéš, Indie nebo Indonésie.  

 

 



 46 

 

Zdroj: Dvořák, P., Bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha, Linde, 2005, str. 552 

 

6.4 Stand-by akreditiv 

Stand-by akreditiv (stand-by letter of credit) se vyvinul z praxe amerických bank 

a nejvíce používán je právě ve Spojených státech amerických. Počátek tohoto 

instrumentu sahá do 19. století, kdy byl dne 3. června roku 1864 vydán the National 

Bank Act, který obsahoval výčet povolených operací, do nichž banky mohou vstupovat, 

a nedovoloval bankám zaručovat se za dluhy třetích osob
85

.  

Banky však standardně vystavovaly dokumentární akreditivy, které zakládají 

povinnost banky vyplatit oprávněnému akreditivní sumu, pokud jsou předloženy 

stanovené dokumenty. Pro vznik stand-by akreditivu tedy stačilo pozměnit charakter 

předkládaných dokumentů. V rámci dokumentárního akreditivu jsou předkládány tzv. 

dokumenty pozitivní povahy (osvědčující splnění nějaké podmínky), zatímco v rámci 

stand-by akreditivu jsou to dokumenty povahy negativní (osvědčující nesplnění nějaké 

podmínky). 

Také stand-by akreditiv je nezávislý na podkladovém vztahu a má přísně 

dokumentární povahu, obdobně jako dokumentární akreditiv. Slouží však nikoliv jako 

nástroj platební, ale zajišťovací.  
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 Bertrams, R. Bank guarantees in international trade. Deventr: Kluwer Law and Taxation Publisher, 

1990, str. 30. 
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Stand-by akreditiv lze použít k zajištění široké škály povinností z podkladových 

vztahů (existují stand-by akreditivy za nabídku do veřejné soutěže, stand-by akreditivy 

za vrácení akontace, stand-by akreditivy za řádné splnění kontraktu, i stand-by 

akreditivy platební, např. za zaplacení úvěru nebo kupní ceny).  

Nepřímým stand-by akreditivem je „proti-stand-by“ akreditiv zajišťující 

vystavení stand-by akreditivu nebo bankovní záruky beneficientem proti-stand-by 

akreditivu.  

Mezi negativní dokumenty, které se v rámci stand-by akreditivu předkládají při 

výzvě k plnění, jsou např. prohlášení beneficienta, že závazek nebyl splněn, kopie 

faktury či protokolu o převzetí. Svým charakterem se stand-by akreditivy velmi 

podobají abstraktním bankovním zárukám s dokumentární podmínkou. Rozdíl spočívá 

v tom, že u stand-by akreditivů je vhledem k jejich akreditivní povaze obvyklý institut 

potvrzení. Další odlišností je standard pro přezkoumání dokumentů, řídí-li se stand-by 

akreditiv pravidly pro dokumentární akreditivy a nikoliv pravidly pro bankovní záruky 

(URDG 758). 

Stand-by akreditivy je možné podřídit pravidlům pro stand-by akreditivy, které 

vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži pod č. 590 (International standby 

practices 98, dále jen ISP98). V účinnost pravidla ISP98 vstoupila 1. ledna1999. Možné 

je též, aby se stand-by akreditiv řídil pravidly pro dokumentární akreditivy, tj. 

Jednotnými zvyklostmi a pravidla pro dokumentární akreditivy (UCP600). Na stand-by 

akreditivy lze UCP600 užít v rozsahu, v jakém jsou aplikovatelné. Konečně je možné 

stand-by akreditiv podřídit též URDG 758. Jako nejvhodnější se jeví užití ISP98, 

vzhledem k tomu, že některá specifika nejsou upravena v UCP600 (např. nelze podle 

nich ošetřit alternativní uplatnění stand-by akreditivu, kterým je požadována výplata či 

prodloužení). 
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7. Uplatnění bankovní záruky 

7.1 Uplatnění bankovní záruky 

Pro úspěšnost uplatnění bankovní záruky je nutno dodržet podmínky, jednak na 

straně osoby, která bankovní záruku uplatňuje, jednak musí uplatnění splňovat 

náležitosti stanovené záruční listinou. Žádost o výplatu zaručené částky se nejčastěji 

nazývá „uplatnění“, dle dikce ustanovení § 2035 odst. 1 nového občanského zákoníku je 

to pak „výzva“ („(…) pokud jej k tomu věřitel vyzve v písemné formě.“).  

Osoba, která bankovní záruku uplatňuje musí být oprávněným (beneficientem) 

z bankovní záruky nebo jeho právním nástupcem, viz. subkapitola 4.3, popř. osobou 

oprávněnou jednat jménem beneficienta, např. na základě plné moci.   

Uplatnění musí být vystavující bance doručeno v době, kdy je již bankovní 

záruka účinná
86

, a v rámci lhůty platnosti uvedené v záruční listině
87

. Nepostačuje „v 

určené době písemnou výzvu nebo dokumenty odeslat, jestliže by k jejich doručení došlo 

až po uplynutí uvedené lhůty“
88

. Musí být též doručeno na adresu uvedenou v záruční 

listině a způsobem v záruční listině uvedeným
89

 (viz výše).  

V případě akcesorických záruk provede vystavující banka výplatu, obdrží-li 

uplatnění v souladu s textem záruční listiny a příkazce neuplatní žádné námitky ze 

smlouvy. Ručící banka se tedy po obdržení uplatnění obrátí na příkazce s dotazem, zda 

existují námitky, které je možno vznést. Banka „je vázána povinností použít námitky, 

které jí sdělil příkazce vůči příjemci záruky“
90

. Po uplatnění námitek se oprávněný 

může obrátit na soud, aby tento spor vyřešil, a ručící banka je oprávněna provést 

výplatu ze záruky pouze na základě soudního výroku.   

Předepisuje-li záruční listina předložení určitých dokumentů či jiné formální 

požadavky „pro uplatnění nároku, musí být tyto podmínky beze zbytku splněny“
91

. Pro 
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 Jak bylo uvedeno výše, bankovní záruka je účinná od svého vystavení, popř. po splnění podmínky 

stanovené v textu záruční listiny.  
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 Tj. nejpozději poslední den lhůty. 
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 Plíva, S. Bankovní záruka v současné a navrhované právní úpravě in Kolektiv autorů, Pocta prof. 

JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha, Leges, 2009, str. 317 
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 Čermáková, I., Bankovní záruka, ECON publishing, Praha, 2002, str. 61-62. 
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záruční obchody platí tzv. zásada striktního souladu; pokud není předepsán přesný text 

uplatnění či souvisejícího prohlášení v záruční listině, je nutné alespoň použít stejných 

slovních spojení, která uvádí záruční listina. Nelze tak splnit dokumentární podmínku 

znějící „ve kterém prohlásíte, že zhotovitel nesplnil své povinnosti ze smlouvy“ 

uplatněním s textem „uvádíme, že zhotovitel nedodal zboží dle smlouvy“. Takové 

uplatnění by bylo ze strany ručící banky z důvodu formálních vad odmítnuto a k výplatě 

zaručené částky by nedošlo. Je však možné vady uplatnění odstranit a bance předložit 

opravené uplatnění v souladu s podmínkami záruční listiny.  

Výplatní místo je u ručící banky, v případě protizáruk je tedy nutné předložit 

uplatnění u zahraniční banky, která vystavila bankovní záruku ve prospěch oprávněného 

na základě protizáruky tuzemské banky.  

Do uplatnění uvede příkazce číslo bankovního účtu, na který požaduje, aby 

banka plnila. Dle ustanovení § 2037 nového občanského zákoníku „je-li výstavce 

povinen podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného jinému výstavci, je povinen 

plnit na účet oprávněného u tohoto výstavce.“   

Po obdržení uplatnění postupuje vystavující banka s odbornou péčí, řádně 

předložené uplatnění přezkoumá a v případě splnění podmínek záruční listiny pro 

výplatu zaručené částky, zaručenou částku oprávněnému vyplatí
92

. Nesplňuje-li 

uplatnění podmínky stanovené v záruční listině, výplatu zaručené částky banka 

odmítne. Ve věci, zda má banka povinnost „specifikovat závady, které v dokumentaci 

shledala, jde spíše o otázku etickou“
93

. 

Vystavující bance lze předložit i žádost o částečnou výplatu zaručené částky; 

banka tak zůstává zavázána ke zbývající výši zaručené částky až do zániku bankovní 

záruky.  

URDG 758 uvádějí výslovné požadavky na uplatnění, které musí být kromě 

dokumentů, které předepisuje záruční listina, doprovázeno též „podpůrným 

prohlášením“ o tom, že dlužník porušil své povinnosti vyplývající z podkladového 

vztahu. Dle čl. 15 c. URDG 758 se požadavek na podpůrné prohlášení použije 

v rozsahu, v jakém není bankovní zárukou vyloučen.  
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V článku 18 URGD 758 je uvedeno, že uplatnění, které není vyhovujícím 

uplatněním, nebo jeho zpětvzetí neznamenají zřeknutí se práva ze strany oprávněného.  

 

7.2 Alternativní uplatnění bankovní záruky 

V případě, že je nutné zajistit prodloužení bankovní záruky, zejména z důvodu 

posunu harmonogramu či prodloužení záruční lhůty, může oprávněný z bankovní 

záruky oslovit příkazce se žádostí o prodloužení záruky, anebo v případě jeho liknavosti 

či z časových důvodů může kontaktovat přímo vystavujících banku. Vystavující bance 

oprávněný adresuje výzvu, kterou „uplatní bankovní záruku, to znamená, že požádá 

ručící banku o výplatu zaručené částky nebo její části. Zároveň ale prohlásí, že se místo 

výplaty spokojí s prodloužením lhůty platnosti bankovní záruky do určitého data.“
94

 

Při tomto tzv. alternativním uplatnění je nutné splnit stejné podmínky, které by 

oprávněný plnil v případě uplatnění bankovní záruky, včetně doložení souvisejících 

prohlášení či dalších dokumentů u záruk s dokumentární podmínkou v záruční listině. 

Banka po obdržení alternativního uplatnění kontaktuje příkazce s žádostí o zaslání 

instrukcí k prodloužení či výplatě. V případě, že do lhůty ukončení platnosti bankovní 

záruky neobdrží ručící banka od příkazce instrukce k prodloužení, a za předpokladu, že 

uplatnění je v souladu s textem záruční listiny, je povinna oprávněnému bez další 

žádosti o výplatu plnit uplatněnou částku na stanovený bankovní účet.  

Dle URDG 758 je možné po obdržení alternativního uplatnění na stanovenou 

dobu pozastavit výplatu zaručené částky a toto uplatnění se považuje za vzaté zpět, je-li 

záruka ve stanovené lhůtě prodloužena o požadovanou dobu, anebo o dobu, která je 

mezi stranami jinak dohodnuta. Ručící banka však není povinna záruku prodloužit, i 

když k tomu byla instruována; v takovém případě provede výplatu zaručené částky. 
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8. Možnosti využití dosavadní judikatury v oblasti 

bankovních záruk 

 

V novém občanském zákoníku dochází ke změně významu soudních rozhodnutí, 

a to k jednoznačnému posílení. Ustanovení § 13 nového občanského zákoníku přináší 

princip předvídatelnosti soudních rozhodnutí, když stanoví: „Každý, kdo se domáhá 

právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho případ bude rozhodnut obdobně jako 

jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje 

v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá 

právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“  

Základem výše uvedeného principu je ústavně zakotvené právo na soudní 

ochranu, které je též vyjádřeno v § 12 nového občanského zákoníku. Toto právo samo o 

sobě však nezajišťuje rovnost a předvídatelnost soudních rozhodnutí, proto byl princip 

předvídatelnosti, rovnosti a legitimního očekávání výslovně zakotven. Ustanovení § 13 

nového občanského zákoníku neznamená neměnnost soudních rozhodnutí, ale pojistku 

pro případ překvapivého soudního rozhodnutí; překvapivé soudní rozhodnutí bude 

náležitě a transparentně odůvodněno. Je třeba uvést, že tento požadavek se vztahuje na 

všechna soudní rozhodnutí, nikoliv pouze rozhodnutí vyšších soudů.  

Nový občanský zákoník také přináší otázku, která z dosavadních soudních 

rozhodnutí bude možno využít k výkladu nového kodexu a která nikoliv. O judikatuře 

v oblasti bankovních záruk jsem hovořila již výše, v souvislosti s tématy, kterých se 

týkala. Dále bych chtěla dvě z výše zmíněných soudních rozhodnutí posoudit z hlediska 

aplikovatelnosti v souvislosti s novým občanským zákoníkem.  

Prvním z nich je rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3088/2008 ze dne 

27. Ledna 2011, podle něhož je pro posouzení vzniku a rozsahu regresního nároku 

nutno posoudit existenci a obsah smlouvy mezi bankou a dlužníkem o poskytnutí 

bankovní záruky. Pokud by zde taková smlouva nebyla, bylo by dle výše uvedeného 

rozsudku možno aplikovat ustanovení § 332 obchodního zákoníku, který stanoví, že 

„jestliže plnění závazu není vázáno na osobní vlastnosti dlužníka, je věřitel povinen 

přijmout plnění jeho závazku nabídnuté třetí osobou, jestliže s tím dlužník souhlasí.“ 

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, a tedy 
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zajišťovací závazek vzniká, ačkoliv nebyla uzavřena smlouva mezi bankou a 

dlužníkem.  

Závěry Nejvyššího soudu považuji v tomto případě za využitelné i v budoucnosti 

bez dalšího, vzhledem k tomu, že obdobně jako v obchodním zákoníku je právo na 

regres upraveno též v § 2039 nového občanského zákoníku (viz výše). Obdobně dle 

ustanovení § 1936 odst. 1 nového občanského zákoníku musí věřitel „přijmout plnění, 

které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba. To neplatí, je-li plnění vázáno na 

osobní vlastnosti dlužníka.“ 

Druhý rozsudek, jemuž bych se chtěla věnovat, se týká postoupení pohledávky. 

Jde o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. Března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2387/2007. 

Nejvyšší soud ve zmiňovaném případě dovodil, že možnost věřitele postoupit práva 

z bankovní záruky pouze s postoupením pohledávky zajištěné bankovní zárukou, se 

týká pouze tzv. záruk akcesorických (viz § 318 obchodního zákoníku). V případě 

záruky abstraktní (tj. bezpodmínečné) by mohl věřitel postoupit pohledávku z bankovní 

záruky samostatně, aniž by postoupil pohledávku bankovní zárukou zajištěnou. 

S postoupenou pohledávkou pak zásadně na postupníka přechází i pohledávka, jíž je 

postupovaná pohledávka zajištěna, tím však není vyloučeno možnost samostatného 

postoupení pohledávky z abstraktní bankovní záruky.  

V novém občanském zákoníku je v § 2036 rozlišeno právo na plnění ze záruky a 

právo uplatnit záruku. Je-li v záruční listině připuštěno postoupení práva uplatnit 

záruku, dochází i k převodu práva na plnění ze záruky. Dle ustanovení § 1880 odst. 1 

„Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva 

s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.“ Z uvedeného lze dovodit, že 

s postoupením zajištěné pohledávky dochází i k postoupení práva z bankovní záruky 

(tedy jak práva uplatnit bankovní záruku, tak práva na plnění ze záruky), v tomto 

smyslu tedy ke změně nedošlo. V novém občanském zákoníku však již není výslovně 

stanoveno, že práva z akcesorické bankovní záruky je možno postoupit pouze 

s postoupením pohledávky zajištěné touto bankovní zárukou. Lze si tedy teoreticky 

představit postoupení práv z akcesorické bankovní záruky samostatně. Vzhledem 

k tomu, že je však akcesorická bankovní záruka svázána s podkladovým vztahem 

takovým způsobem, že by se pro postupníka mohlo stát nemožným prokázat nesplnění 
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dluhu z pokladového vztahu, domnívám se, že k uvedenému nebude v budoucnu 

docházet, a i toto rozhodnutí Nejvyššího soudu zůstává stále relevantní.  

Ačkoliv tedy právní úprava finanční záruky v novém občanském zákoníku byla 

v podstatě převzata ze zrušeného obchodního zákoníku, a tedy judikatura by obecně do 

budoucna použitelná být měla, je nutno v každém jednotlivém případě aplikovatelnost 

této judikatury znovu přezkoumat. 
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Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit změny, které přináší nový občanský zákoník 

v oblasti bankovních záruk, a též poskytnutí komplexního pohledu na tento institut, tj. 

na charakteristické znaky bankovních záruk, podobu záruční listiny, vztahy mezi 

subjekty záručního vztahu, typologie bankovních záruk a další. Využity byly metody 

komparativní a deskriptivní, ale též metoda analytická.  

Právní úprava bankovní záruky ani v novém občanském zákoníku nedoznala 

významnějších změn. Nový občanský zákoník však otevírá dveře též jiným subjektům, 

aby vystavovali záruky obdobné zárukám bankovním, záruky finanční. Tuto možnost 

má od letošního roku nejen jakákoliv právnická osoba, ale i též jakákoliv osoba fyzická.  

Výhodou bankovní záruky však je, že ručitelem je dostatečně bonitní subjekt – 

banka. Banky též za desetiletí vystavování bankovních záruk získaly mnohé zkušenosti, 

mají aparát pro komunikaci s partnerskými bankami po celém světě (jde o systém 

komunikace SWIFT) a v případě, že by ze záručních listin odmítaly oprávněnému plnit, 

jsou-li všechny podmínky záruční listiny splněny, musely by obětovat svou reputaci. 

S ohledem na objem záručních obchodů v portfoliu každé velké banky nelze očekávat, 

že by k obětování své reputace banky byly ochotny.  

Vzhledem ke všemu výše uvedenému se nedomnívám, že by jiní výstavci 

(korporátní výstavci či pojišťovny) mohli odlákat bankám jejich klienty. Bankovní 

záruka vždy bude mít svoje výsadní postavení mezi zajišťovacími instrumenty.  

Právní úprava v oblasti bankovních záruk je v novém občanském zákoníku 

komplexní; problematiku, která není v zákoně výslovně uvedena, již vyřešila či vyřeší 

judikatura a praxe. Velmi významná jsou též pravidla Mezinárodní obchodní komory 

v Paříži, týkající se abstraktních záruk. Čím dál častěji se s jejich použitím setkáváme 

nejen v bankovních zárukách v zahraničním obchodě, ale též v rámci České republiky. 

Tato pravidla částečně vyplňují mezery v právních úpravách národních právních řádů.  
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