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Úvod 

 

Směnka je instrumentem, který je využívaný v hospodářské praxi po dlouhá 

staletí a ani v současnosti nikterak neztrácí na svém významu. Ačkoli plnění prostředku 

zajištění dluhu nebylo původní funkcí směnek, v dnešní době jsou to právě směnky 

zajišťovací, které jsou vystavovány nejčastěji. Avšak i přes svou rozšířenost nadále 

skýtá takové užití směnky mnohá úskalí a přináší řadu poměrně složitých právních 

otázek. Proto je téma této diplomové práce, tedy Směnka jako zajišťovací instrument, 

tématem bezesporu aktuálním a zasluhujícím relevantní odbornou pozornost.  

Neboť je si autorka textu plně vědoma nemalého rozsahu tématu a rozmanitosti 

situací, které užívání zajišťovacích směnek v praxi přináší, neklade si za cíl pojednat 

vyčerpávajícím způsobem o všech otázkách, které jsou se směnkou jako prostředkem 

zajištění spojeny. Naopak je cílem této práce zabývat se těmi oblastmi dané 

problematiky, které je nutno považovat z praktického hlediska za nejpodstatnější či 

ohledně kterých nepanuje mezi odbornou veřejností jednotný právní názor. Současně 

tam, kde je to na místě, je cílem na základě kritického hodnocení příslušné právní 

úpravy uvádět odůvodněné návrhy de lege ferenda. 

Avšak ani obecné ukotvení institutu směnky nelze opomenout. Z obecných 

otázek proto bude věnována pozornost úpravě směnečného práva v České republice 

v jejích historických souvislostech, dále budou vymezeny základní pojmy směnečného 

práva a bude předloženo celkové pohlédnutí na směnku jako na cenný papír. Po tomto 

obecnějším zakotvení se již otevře prostor pro řešení zajišťovací směnky jako 

specifického instrumentu. Autorka se hodlá zaměřit na podstatu a funkci zajišťovací 

směnky, na její postavení mezi jinými prostředky zajišťujícími dluhy a na důvody, proč 

je směnka jako prostředek zajištění tak hojně používána. Velkou důležitost 

z praktického i právního hlediska nutno přisuzovat problematice osamostatnění 

zajišťovací směnky, proto na ni bude kladen důraz ve výkladu o excesivním využití 

zajišťovací směnky v rámci kapitoly pojednávající o možnostech užití zajišťovací 



4 
 

směnky. Za neméně důležité autorka považuje otázky související se soudním 

uplatněním práv vyplývajících ze zajišťovací směnky. Proto je jedním z cílů práce 

právě vylíčení specifik směnečných žalob a analýza námitek, které mohou být 

žalovanými uplatněny po vydání směnečného platebního rozkazu. 

Základy této diplomové práce spočívají na podrobném prostudování příslušných 

právních předpisů, stejně jako relevantní knižní literatury a publikovaných odborných 

textů. Velký důraz je kladen na práci se zásadními rozhodnutími soudů České 

republiky, k nimž bylo přistoupeno analytickou metodou. S veškerými získanými 

poznatky je následně dále pracováno, jednotlivá zjištění jsou dávána do souvislostí a 

jsou představovány případné vyvěrající právní spory, k nimž jsou zaujímány vlastní 

právní názory.  
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1. Směnečné právo v České republice 

 

Základy v současné době platné právní úpravy směnečného práva lze najít již ve 

výsledcích konference v Haagu, která se konala v letech 1910 až 1912 a jejímž cílem 

bylo dospění k dokumentu, jenž by byl základem pro jednotlivá směnečná národní 

práva. Tímto dokumentem se stal přijatý tzv. Jednotný směnečný řád. Ačkoli tedy 

k přijetí zamýšleného textu došlo, k faktické unifikaci jednotlivých národních úprav 

směnečného práva nikoli, když tyto snahy byly přerušeny propuknutím První světové 

války. Přesto nelze hovořit o tom, že by Haagská konference byla neúspěchem. Přijatý 

Jednotný směnečný řád totiž posloužil jako základ pro další unifikační práce, které byly 

završeny na konferenci v Ženevě v roce 1930 přijetím tří úmluv o směnečném právu, a 

to Úmluvy o zákonu směnečném, Úmluvy o střetech zákonů a Úmluvy o směnečných 

poplatcích. 1 Za nejpodstatnější lze označit úmluvu první, která byla podepsána 26 

zeměmi a jejíž esenciální součástí je její první příloha – Jednotný zákon směnečný, 

který upravuje jak směnku cizí, tak směnku vlastní a jenž je textem, který měl být všemi 

signatáři převzat přímo do národních úprav. Jednotný zákon směnečný upravuje veškeré 

podstatné otázky směnečného práva s výjimkou protestace směnky, neboť praxe 

zavedená ve vnitrostátních úpravách jednotlivých signatářů Úmluvy byla příliš rozdílná 

a nebylo možno dosáhnout konsenzu na společné úpravě.2  

Bývalá Československá republika podepsala všechny tři úmluvy, avšak k jejich 

ratifikaci nikdy nedošlo. Přesto platná právní úprava směnečného práva z úmluv 

striktně vychází a sounáležitost s ženevským směnečným právem je nezpochybnitelná.3  

Základním předpisem platného práva upravující směnečné právo v České 

republice je zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů 
                                                 
1 KOTÁSEK, Josef. Směnečné právo : komentář k čl. 1 zákona směnečného a šekového. Praha : Prospektrum, 
2006. 319 s. ISBN 80-7175-136-7. S. 15-16. 
2 Absolutního konsenzu nebylo dosaženo ani v některých dalších dílčích otázkách, proto byla k Úmluvě o 
zákonu směnečném přijata druhá příloha obsahující výhrady k Jednotnému zákonu směnečnému, které 
umožňují jednotlivým smluvním stranám odchýlit se v určitých případech od Jednotného zákona směnečného. 
3 KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 
404 s. ISBN 978-80-7357-965-4. S. 4. 
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(dále také jen „ZSŠ“ či „zákon směnečný a šekový“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 

1951. Zákon je rozdělen na tři články (Čl. I. Směnka, Čl. II. Šek, Čl. III. Ustanovení 

společná) a jak již název napovídá, obsahuje jak úpravu práva směnečného, tak práva 

šekového. Taková systematika není z komparačního pohledu rozhodně typická, avšak 

pro praxi nepřináší zásadnější problémy. V dalším pojednání se práce bude zabývat 

výhradně článkem prvním zákona směnečného a šekového, jenž upravuje směnky.4 

Jak již bylo uvedeno výše, úprava směnečného práva v zákoně směnečném a 

šekovém vychází z textu Jednotného zákona směnečného. Snad právě proto se tato 

úprava může pyšnit enormní právní kvalitou, když text Jednotného zákona směnečného 

je výsledkem práce vysoce expertního sboru a ohledně kterého bylo dosaženo 

mezinárodního konsenzu.5  

Skutečnost, že je zákon směnečný a šekový nebývale kvalitním právním 

předpisem dokládá i počet jeho novelizací – za více než 60 let jeho účinnosti byl totiž 

novelizován pouze třikrát. První ani druhá novelizace neměla na znění zákona dopad 

nikterak zásadního charakteru.6 Až poslední novela zákona související s rekodifikací 

soukromého práva byla výraznějším zásahem do jinak ustáleného zákonného textu. 

Konkrétně se jednalo o zrušení části čtvrté článku prvního zákona, jež obsahovala 

zvláštní ustanovení mezinárodního práva směnečného. Tato úprava byla s účinností k 

1. 1. 2014 přesunuta do nově účinného zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém (dále také jen „ZoMPS“ či „zákon o mezinárodním právu soukromém“). 

Z tohoto důvodu je mezi další stěžejní předpisy upravující směnečné právo v České 

republice nutno řadit právě i zákon o mezinárodním právu soukromém (konkrétně jsou 

poměry směnečného a šekového práva upraveny v § 93 – 100 ZoMPS).7 

                                                 
4 Proto v případě, kdy nebude uvedeno označení článku, platí, že je odkazováno na článek I. upravující 
směnky. 
5 Srovnej KOTÁSEK 2012 op. cit., s. 5. 
6 První novela více méně technického rázu byla provedena zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. 
Druhá novela, jež také nebyla po věcné stránce skutečně zásadní, byla provedena zákonem č. 296/2007 Sb., a 
to v souvislosti s novelou insolvenčního zákona.  
7 V otázce vhodnosti přesunu kolizních předpisů týkajících se směnky a šeku do zákona o mezinárodním 
právu soukromém nepanovala v kruzích odborné veřejnosti shoda. Proti se stavil například Kovařík. K tomu 
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Rekodifikace soukromého práva, provedená v souvislosti s přijetím nového 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také jen „NOZ“, 

„ObčZ“, „nový občanský zákoník“ či „občanský zákoník“), se výrazně promítla i do 

dalších předpisů upravujících směnečné právo v České republice. Do 31. 12. 2013 byl 

jedním ze stěžejních předpisů směnečného práva zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 

papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o cenných papírech“). 

Avšak i pro tento zákon, jako pro mnohé jiné, znamenalo přijetí nového občanského 

zákoníku zrušení. Konkrétně byl zákon o cenných papírech zrušen ustanovením § 3080 

nového občanského zákoníku. Současně se zrušením zákona o cenných papírech byla 

materie, kterou upravoval, přenesena přímo do nového občanského zákoníku, který je 

tak též nutno řadit mezi základní předpisy směnečného práva. Konkrétně se nový 

občanský zákoník zabývá cennými papíry ve své části I., hlavě IV, díle 4, § 514 – 544. 

Přijetí nového občanského zákoníku znamenalo největší zásah do 

soukromoprávních vztahů za poslední desetiletí. Pro úpravu směnečného práva jeho 

účinnost znamenala nejen zrušení některých právních předpisů směnečné právo do té 

doby upravujících a přenesení jimi řešené materie do předpisů nových. Výrazný 

praktický dopad má totiž dále především odstranění dualismu v soukromoprávní úpravě, 

který byl dán společnou existencí zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. V rovině směnečného práva tak byl odstraněn poměrně složitý právní problém 

týkající se aplikace toho kterého obecného předpisu na směnečný vztah. Od 1. 1. 2014 

je tak obecným předpisem, který je aplikován v případě, že určitá otázka není řešena 

zákonem směnečným a šekovým, výhradně nový občanský zákoník.8,9  

 

                                                                                                                                                     
viz KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. vydání. Praha : C.H. Beck, 2011. 642 s. ISBN 
978-7400-402-5. S. 17. 
8 O dřívější problematice aplikace zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů viz KOVAŘÍK 2011 op. cit.,  
s. 17 – 20. 
9 K povaze občanského práva jako obecného a podpůrného práva soukromého viz např. DVOŘÁK, Jan, 
ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. S. 54 – 81.  
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2. Základní charakteristika směnky 

 

Ačkoli je cílem této práce přinést pojednání o problematice směnky jako 

zajišťovacího instrumentu, považuje autorka za důležité nejprve pohovořit o směnce 

v obecnějších souvislostech, na nichž bude stavěno navazující pojednání zabývající se 

výhradně zajišťovací směnkou. Rozhodně si v následující kapitole nelze klást za cíl 

věnovat se veškerým otázkám směnečného práva, což by vzhledem k rozsahu práce 

bylo nemyslitelné, avšak pojednání bude vedeno snahou zaměřit se na ty otázky a 

instituty směnečného práva, se kterými bude dále pracováno v navazujících kapitolách 

práce. 

 

2.1. Obecně k pojmu směnky 

 

Legální definici pojmu směnka bychom v našem právním řádu hledali marně, 

neboť zákon směnečný a šekový žádné definice základních institutů směnečného práva 

neposkytuje. Ani jiný právní předpis s legální definicí směnky nepřichází. Definování 

pojmu směnka tak bylo přenecháno nauce. Ta směnku nejobecněji vymezuje jako 

listinný cenný papír, do něhož je vtělena abstraktní peněžitá pohledávka. Emisí směnky 

se zakládá právní vztah, v jehož rámci existuje směnečná pohledávka, které odpovídá 

jeden nebo více směnečných závazků.10 

Na tomto místě považuje autorka za důležité zmínit, že do 31. 12. 2013, tj. za 

účinnosti zákona o cenných papírech, byla směnka v jeho ust. § 1 odst. 1 přímo uvedena 

jako jeden z druhů cenných papírů. Nový občanský zákoník již podobný demonstrativní 

výčet cenných papírů neobsahuje. Skutečnost, že je směnka cenným papírem, tak již 

vyplývá výhradně z její povahy. 

                                                 
10 CHALUPA, Radim.  Základy směnečného práva. 2. vydání. Praha : Linde, 2008. 719 s. ISBN 978-80-
7201-716-4. S. 27.  
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Směnku nelze považovat pouze za důkaz či jakési osvědčení existence 

směnečného závazku. Naopak je směnka substrátem, s nímž jsou předmětná práva a 

povinnosti neodlučně spjata. Bez směnky tak nemůže existovat žádný směnečný vztah, 

bez předložení směnky nelze právo s ní spojené ani vykonat. Proto směnku označujeme 

za tzv. dokonalý cenný papír.11 Nelze však uzavřít, že ztrátou směnky či jejím zničením 

směnečná pohledávka v ní obsažená bez dalšího zanikne. Spojení směnečných práv a 

listiny, na niž byla směnka zachycena, totiž nelze vnímat jako absolutní. Za splnění 

určitých podmínek je naopak možno práva z jedné listiny přenést do listiny jiné.12 Tento 

postup, jehož výsledkem je zajištění náhrady za ztracenou nebo zničenou listinu, se 

nazývá umořením.13 

Platnou směnkou může být pouze listina, do jejíhož textu je přímo pojato 

vyjádření, že jde o směnku, a to v jazyce, ve kterém je tato listina sepsána.14 Tento 

striktní požadavek na označení listiny není v našem právu rozhodně nijak častým 

jevem, obvykle postačí, lze-li úmysl stran dovodit z obsahu právního jednání. Avšak 

vzhledem k vysoké formálnosti směnečného práva15 je požadavek na přesné a výslovné 

označení listiny, která má být směnkou, nutno považovat za zcela oprávněný. V praxi se 

lze setkat s listinami, které nesou v nadpisu označení směnka či směnečné listina apod., 

avšak v samotném textu směnečného prohlášení pojem směnka chybí. Takovou listinu 

nelze považovat za platnou směnku.16 

 

 

 

                                                 
11 K pojmu dokonalý cenný papír dále viz např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 9. 2000,  sp. zn. 
29 Cdo 901/2000. 
12 K tomu dále KOTÁSEK 2012 op. cit., s. 265. 
13 Možnost umořit směnku vyplývá z ust. § 90 odst. 1 ZSŠ, obecně je umoření listin upraveno v ust. § 303 – 
315 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
14 Tento požadavek vyplývá pro směnku cizí z ust. § 1 ZSŠ a pro směnku vlastní z ust. § 75 ZSŠ. 
15 Viz CHALUPA, Radim. Zákon směnečný a šekový: komentář. 1. část. Směnky. 2. vydání. Praha : Linde, 
2006. 623 s. ISBN 80-7201-570-2. S. 8. 
16 Viz CHALUPA 2006 op. cit., s. 9. 
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2.2. Směnka jako cenný papír 
 

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po 

vydání cenného papíru nelze bez této listiny právo uplatnit ani převést.17 Občanský 

zákoník v ust. § 518 odst. 1 předpokládá možnou existenci tří forem cenných papírů, a 

to cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Nutno podotknout, že směnka 

může nabývat pouze dvou z uvedených forem - může být buďto cenným papírem na 

jméno nebo cenným papírem na řad, její existence jako cenného papíru na doručitele je 

pojmově vyloučena.18 

Obecně lze říci, že každá směnka, jež neobsahuje doložku upravující její formu, 

je cenným papírem na řad.19  Takovou směnku pak lze převádět indosamentem 

(rubopisem).20 V praxi však rozhodně není výjimkou výskyt doložky, která možnost 

převádět směnku rubopisem znemožní. Konkrétně se jedná o doložku „nikoli na řad“ či 

doložku stejného významu, jejíž výskyt v textu směnku způsobí, že daná směnka je 

převoditelná výhradně ve formě a s účinky obyčejného postupu (cese).21,22 To, zda-li je 

směnka převoditelná rubopisem či nikoli nemá vliv pouze na samotný postup, jakým 

bude směnka převáděna, ale má především výrazný dopad na námitkovou situaci 

dlužníků v případě soudního uplatnění takové směnky.23 Avšak v okamžiku, kdy by se 

na směnce vyskytla jak doložka „na řad“, tak i doložka „nikoli na řad“, nejednalo by se 

o platnou směnku.24 

                                                 
17 Ustanovení § 514 ObčZ. 
18 Cenné papíry na doručitele neobsahují jméno oprávněné osoby, a proto jako takové nemohou splnit 
náležitosti směnky stanovené zákonem směnečným a šekovým. 
19  Směnka je tzv. zákonným ordrepapírem. To znamená, že ačkoli se v jejím textu nemusí výslovně 
vyskytovat doložka "na řad", je ze zákona převoditelná rubopisem. 
20 Viz ust. § 11 odst. 1 ZSŠ. 
21 Viz ust. § 11 odst. 2 ZSŠ. 
22 Směnku s doložkou „nikoli na řad“ či s doložkou stejného významu nazývá nauka rekta směnkou.  
23 O tomto podrobně v samostatné kapitole této práce. 
24 Neplatnost takové směnky byla judikována např. rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2003, 
sp. zn. 9 Cmo 342/2003, kdy listinu (v žalobě označenou jako směnka), ve které byly vyznačeny konkurující 
si doložky "na řad" a "nikoli na řad" označil soud za neplatnou směnku pro rozpor s ustanovením § 37 odst. l 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy pro neurčitost učiněného 
právního úkonu. 
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V úvodu tohoto pojednání o směnce jako cenném papíru bylo uvedeno, že 

směnka nikdy nemůže nabýt formy cenného papíru na doručitele, neboť takovou 

směnku naše právo neuznává za platnou. To je nesporně pravda. Avšak chtějí-li 

účastníci směnečného vztahu směnku co se týče jejích vlastností cennému papíru na 

doručitele alespoň přiblížit, existuje možnost užít nevyplněného indosamentu, resp. 

indosamentu na majitele.25 Z praktického pohledu není mezi směnkou na doručitele a 

směnkou na řad opatřenou blankoindosamentem rozdílu, neboť výhody poskytují de 

facto identické.26 Avšak i pokud opatříme směnku blankoindosamentem, nijak se toto 

nedotkne její formy – v žádném případě tak ani o takové směnce nemůžeme hovořit 

jako o cenném papíru na doručitele. 

Jak již bylo zmíněno, směnka je listinným cenným papírem. V praxi se pak 

v naprosté většině případů budeme setkávat se směnkou zachycenou na listu papíru. 

Ovšem nejsou vyloučeny ani hmotné substráty jiné, které jsou schopny příslušný 

směnečný závazek zachycovat po dobu jeho trvání.27 Výlučná listinná podoba má však 

vždy za následek to, že směnka nemůže být nahrazena zápisem v příslušné evidenci 

jako zaknihovaný cenný papír.28  Listina, na níž je směnka zachycena, musí mít 

rozeznatelný rub a líc a musí k ní být možno připojit přívěsek.  

 

2.3. Abstraktnost směnečné pohledávky 

 

V rámci soukromého práva rozlišujeme závazkové právní vztahy podle 

charakteru právního jednání, jímž byly založeny, na právní vztahy kauzální a abstraktní. 

Dělícím kritériem je nutnost prokazování kauzy právního jednání, tedy hospodářského 

                                                 
25 Viz ust. § 12 odst. 3 ZSŠ. 
26 K tomu dále KOTÁSEK 2006 op. cit., s. 84. 
27 Zajímavým příkladem z praxe je např. uznání směnky, která byla napsána na víku dřevěné krabičky od 
doutníků. K tomu viz KOVAŘÍK 2011 op. cit., s. 22 – 23. 
28 Viz ust. § 525 odst. 1 ObčZ: Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést 
jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír.  
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důvodu toho kterého právního jednání.29 Jako kauzální se tedy označují ty poměry, u 

nichž je věřitel povinen prokazovat, na základě jakého důvodu daný závazek vznikl. 

Naopak u poměrů abstraktních tato povinnost chybí. Bez dalšího lze uzavřít, že z každé 

platné směnky vzniká právní poměr abstraktní, když zákon směnečný a šekový neváže 

vznik směnečných závazků na žádné jiné okolnosti než je splnění předepsaných 

formálních náležitostí.30 Abstraktnost je tak jedním z typických znaků každé směnky. 

Jak již bylo naznačeno výše, touto abstraktností rozumíme skutečnost, že pro existenci 

směnečného závazku není podstatné, na základě jakého věcného důvodu vznikl. 

Samozřejmě prakticky za vznikem směnečného dluhu, resp. směnečné pohledávky bude 

stát konkrétní hospodářský důvod, konkrétní kauza, avšak tuto věřitel ze směnky 

nebude povinen při případném soudním či jiném řízení prokazovat. Lze tak shrnout, že 

hovořit o pohledávce jako o abstraktní znamená považovat ji za nezávislou na její 

kauze. V souvislosti se směnečnými pohledávkami pak například Chalupa31 hovoří o 

dvou prvcích abstraktnosti směnečné pohledávky, a to o nezávislosti na kauze a 

nezávislosti na okolnostech existujících mimo směnečný vztah.32  

Z praktického pohledu pak abstraktnost směnečné pohledávky přináší mnohá 

pozitiva pro věřitele a naopak ne nevýznamná úskalí pro dlužníka. Pro věřitele znamená 

především extrémní ulehčení jeho důkazního břemene v případě soudního uplatnění 

směnky, pro dlužníka pak naopak ztížení jeho obrany vůči uplatněné směnce, 

především, je-li směnka převedena indosamentem na nového majitele odlišného od 

věřitele z příčinného vztahu.33 

 

 

 

                                                 
29 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela 2013 op. cit., s. 165. 
30 K tomu viz např. KOVAŘÍK 2011 op. cit., s. 54. 
31 CHALUPA, Radim. Zajišťovací směnka. Praha : Linde, 2009. 189 s. ISBN 978-80-7201-756-0. S. 40. 
32 K tomuto více v dalších kapitolách práce. 
33 K obraně dlužníka proti směnečnému platebnímu rozkazu a obecně k soudnímu uplatnění zajišťovací 
směnky viz výklad v 5. kapitole této práce. 
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2.4. Směnka vlastní a směnka cizí 
 

Zákon směnečný a šekový rozlišuje dva druhy směnek – směnku vlastní a 

směnku cizí. Definičními znaky, které směnku a cizí a směnku vlastní odlišují, jsou 

počet účastníků základního směnečného vztahu a jádro projevu vůle výstavce (platební 

slib resp. platební příkaz).34 Zákon směnečný a šekový však neobsahuje žádnou definici 

ani směnky cizí, ani směnky vlastní, pouze stanoví (a to kogentně
35) náležitosti, které 

musí listina splňovat, má-li být platnou směnkou vlastní či cizí.36 Níže uváděné definice 

a charakteristiky jsou tak pouhým dovozením ze znění jednotlivých ustanovení zákona 

směnečného a šekového. 

Ačkoli je v zákoně směnečném a šekovém nejdříve pojednáváno o směnce cizí, 

v rámci této práce bude nejprve hovořeno o směnce vlastní, neboť její vystavování jako 

zajišťovací směnky je v hospodářském životě typičtější a i v následujících pojednání 

v rámci této práce bude častěji pracováno se směnkami vlastními. 

Směnka vlastní je cenným papírem, v němž její výstavce slibuje zaplatit určitou 

peněžitou sumu remitentovi nebo jiné osobě ze směnky v budoucnu oprávněné.37 Emisí 

vlastní směnky je založen směnečný vztah, na kterém se bezprostředně po vystavení 

směnky účastní dvě osoby, a to výstavce (tzv. hlavní směnečný dlužník) a remitent 

(věřitel).38 Směnka vlastní tedy obsahuje bezpodmínečný slib výstavce zaplatit určitou 

směnečnou sumu.39 Ve srovnání se směnkou cizí je směnka vlastní jednodušší, a to díky 

nižšímu počtu účastníků a především neexistenci nutnosti akceptace. 

Směnka cizí je cenný papírem, ve kterém její výstavce (taktéž označovaný jako 

trasant) přikazuje směnečníkovi (někdy označovaný taktéž jako trasát), aby zaplatil 

určitý směnečný peníz remitentovi nebo jiné osobě ze směnky v budoucnu oprávněné. 

                                                 
34 V tomto i v dalším pojednání o směnce cizí a směnce vlastní viz CHALUPA 2008 op. cit., s. 28. 
35 Za kogentní je nutno považovat veškerá ustanovení zákona směnečného a šekového. 
36 K náležitostem směnky cizí viz ust. § 1, § 2 ZSŠ. K náležitostem směnky vlastní viz ust.  § 75, § 76 ZSŠ. 
37 CHALUPA 2006 op. cit., s. 5-7. 
38 CHALUPA 2008 op. cit., s. 28. 
39 K určitosti směnečné sumy dále viz např. CHALUPA 2006 op. cit., s. 511. 
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Na rozdíl od směnky vlastní zde nevzniká směnečný závazek samotným vystavením 

směnky (tzn. okamžikem, kdy výstavce udělí platební příkaz), nýbrž až přijetím 

platebního příkazu směnečníkem. Směnečník se od okamžiku přijetí směnky stává 

akceptantem (příjemcem) směnky. Přijetí platebního příkazu má právní důsledky 

platebního slibu.40 

 

2.5. Blankosměnka 

 

Je-li směnka užita k zajištění jiného, nesměnečného závazku, často dochází 

v praxi k situaci, kdy účastníkům směnečného vztahu nejsou zpočátku známé veškeré 

náležitosti, jež mají být v textu směnky vyplněny (nejčastěji pak půjde o směnečnou 

sumu či datum splatnosti). Za takových okolností se pak účastníci přikloní k 

sepsání takzvané blankosměnky (označované také jako bianco směnka, směnka 

nevyplněná, neúplná či nehotová), tj. vědomě neúplné listiny, které je vydána 

s úmyslem, že do ní budou chybějící údaje v budoucnu doplněny tak, aby se listina stala 

platnou směnkou.41 

Blankosměnky je možno řadit do poměrně obsáhlé skupiny blanko listin. Zákon 

směnečný a šekový se blankosměnce (kterou označuje i jako neúplnou směnku) věnuje 

minimálně, a to pouze v ustanovení § 10 ZSŠ,42 avšak, jak je pro zákon směnečný a 

šekový typické, nedočkáme se zde žádné definice či podrobnějšího osvětlení podstaty 

blankosměnky. Naopak se ustanovení § 10 ZSŠ věnuje výhradně řešení situace, kdy 

dojde při vyplňování blankosměnky k porušení ujednání o jejím vyplnění, resp. toto 

ustanovení řeší možnost namítat majiteli směnky nedodržení ujednání o budoucím 

vyplnění směnky. Řada důležitých otázek vyplývajících z užití blankosměnky tak není 

zákonnou úpravou nijak řešena, což vzhledem k četnosti užívání blankosměnky a rizik, 

                                                 
40 Viz CHALUPA 2006 op. cit., s. 8.  
41 KOTÁSEK, Josef. K některým praktickým aspektům blankosměnky. Bulletin advokacie, 1998, č. 9, s. 34. 
ISSN 1210-6348. 
42 Ve smyslu ust. § 77 odst. 2 ZSŠ platí ust. § 10 ZSŠ i pro směnku vlastní. 
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která jsou s tímto užíváním spojena, nelze považovat za zcela šťastné. Zodpovězení 

mnoha důležitých otázek spojených s blankosměnkami tedy zůstává na bedrech výkladu 

a judikatury.  

Není bez zajímavosti, že blankosměnky byly v mezinárodním kontextu po staletí 

předmětem sporů. Až ženevské úmluvy z roku 1930 posvětily v mezinárodním měřítku 

jejich právoplatnou existenci. Na našem území však byly blankosměnky součástí 

psaného práva již od roku 1853.43  Lze tak říci, že naším právem je institut 

blankosměnky považován za tradiční.44 Snad právě to je důvodem, proč se zákon 

směnečný a šekový nesnaží přicházet s jeho podrobnější úpravou.  

Co je podstatou blankosměnky, vyplývá již ze samotného označení a bylo již 

naznačeno výše. Blankosměnka je listina obsahující tzv. bílá místa (bianco = bílý), tedy 

místa, na která mají být později vepsány další údaje, a to buď údaje charakteru 

podstatných obsahových náležitostí, nebo vedlejších ujednání.45  Současně taková 

obsahová neúplnost musí být záměrná a dočasná, tedy účastníci emise musí údaje 

vynechat s úmyslem jejich budoucího doplnění, kdy právo blankosměnku vyplnit je 

současně s vydáním směnky uděleno jejímu prvnímu nabyvateli.46 

Nutným obsahem každé listiny, má-li být považována za platnou blankosměnku, 

je směnečněprávně zavazující podpis některého z účastníků směnečného vztahu.47 , 48 

Dále musí být listina jako směnka označena, tedy slovo „směnka“ musí být na dané 

listině výslovně uvedeno. 

Jak bylo výše uvedeno, za blankosměnku je nutno považovat jak listinu, do níž 

je nutno doplnit podstatné náležitosti směnky (a která tedy ještě není směnkou, ale 

pouze listinou, která se směnkou má v budoucnu stát), tak listinu, která již veškeré 

                                                 
43 KOTÁSEK 2006 op. cit., s. 71. 
44 KOVAŘÍK 2011 op. cit., s. 116. 
45 Ibid. 
46 Viz CHALUPA, Radim. Blankosměnka. Dostupné ze systému ASPI [právní informační systém], 10. 5. 
2000, LIT22313CZ. [cit. 2. 4. 2014]. 
47 CHALUPA 2006 op. cit., s. 91. 
48 K osobě, která může uvést do oběhu blankosměnku, viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
27. 4. 1998, sp. zn. 5 Cmo 817/96. 
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podstatné náležitosti směnky splňuje a skutečnosti, které do ní mají být doplněny, jsou 

pouze vedlejšími ujednáními.49 Blankocharakter takové směnky pak vyplývá pouze 

z ujednání a není patrný ze samotného textu směnky. Avšak, jak zdůrazňuje Chalupa,50 

taková listina, do níž mají být doplněny pouze vedlejší ujednání, je tedy platnou 

směnkou a jejím dalším nabyvatelům nelze upírat držbu práva z uplatnitelné směnky. 

Avšak otázkou, která se v souvislosti se zajišťovacími směnkami jeví jako 

nejpalčivější, je uplatnění vyplňovacího práva, resp. vyplnění blankosměnky v souladu 

či v rozporu s ujednáním o vyplnění. Vyplňovacím právem rozumíme právo vyplnit do 

blankosměnky chybějící údaje a v případě, kdy jde o doplnění podstatných náležitostí, 

jak tomu zpravidla bude, učinit tak z blankosměnky platnou úplnou směnku. Oprávnění 

vyplnit blankosměnku je spojeno s odevzdáním blankosměnky jejímu prvnímu 

nabyvateli. Toto právo není regulováno normami směnečného práva, nemá směnečný 

charakter a může být založeno jedině smlouvou, jakýkoli jiný způsob vzniku tohoto 

práva je pojmově vyloučen.51 Vyplňovací právo je velmi specifickým typem oprávnění, 

Chalupa52 hovoří o takzvaném „právu utvářecím“.   

Smlouva směřující ke vzniku vyplňovacího oprávnění nemusí být uzavřena 

písemně, dokonce nemusí být učiněna ani výslovně, pro její platnost postačí, je-li 

uzavřena konkludentně, kdy za konkludentní uzavření takové smlouvy je považováno 

každé předání a převzetí blankosměnky, není-li provázeno uzavřením smlouvy 

výslovně.53 Z uvedeného současně vyplývá, že právo vyplnit blankosměnku nemůže 

nikdy vzniknout později než v okamžiku, kdy došlo k předání blankosměnky jejímu 

prvnímu nabyvateli.  

Ačkoli tedy ujednání o právu vyplnit blankosměnku není vázáno požadavkem 

písemné formy, jiné než písemné uzavření ujednání o vyplňovacím oprávnění nelze 

                                                 
49 CHALUPA, Radim. Blankosměnka. Dostupné ze systému ASPI [právní informační systém], 10. 5. 2000, 
LIT22313CZ. [cit. 2. 4. 2014]. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 CHALUPA 2006 op. cit., s. 92. 
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považovat za šťastné. Směnka by za takové situace měla být sice vyplněna v souladu 

s příčinným závazkovým vztahem, avšak, jako pro ostatní právní jednání i pro ujednání 

o vyplňovacím právu k blankosměnce platí, že písemná forma ujednání vždy 

představuje pro všechny zúčastněné aktéry nesrovnatelně větší míru jistoty a především 

dlužníkovi může výrazně usnadnit případnou námitkovou situaci proti uplatněné 

směnce, která byla vyplněna v rozporu s ujednáním.54,55 

Pro další výklad o zajišťovací směnce je důležitou především skutečnost, že 

vyplňovací právo, které vznikne prvnímu nabyvateli směnky, není na tohoto prvního 

nositele vázáno. Naopak je vyplňovací právo neoddělitelně svázáno s blankosměnkou, 

v okamžiku převedení blankosměnky je tak i vyplňovací právo k takové směnce 

převedeno na jejího nového nabyvatele.56  

Zajímavým právním problémem, který se pojí s právem vyplnit blankosměnku, 

je otázka promlčení tohoto práva. Odpověď na tuto otázku nutno hledat především 

v judikatuře a odborných článcích. Zásadním soudním rozhodnutím v této věci je 

rozhodnutí57 Vrchního soudu v Praze, který judikoval, že právo vyplnit blankosměnku 

se ze své podstaty nepromlčuje, neboť se jedná o právo, které majitel blankosměnky 

vykoná, aniž by jej bylo nutno kdekoli uplatnit. Nejde tak o uplatnitelnou pohledávku a 

promlčení není možno nikde namítat. Například Kovařík58 k tomuto dále doplňuje, že 

právo majitele blankosměnky tuto blankosměnku vyplnit je projevem vlastnického 

práva (viz výše uváděný nesměnečný charakter práva vyplnit blankosměnku) k listině 

                                                 
54 Vyplní-li majitel směnku, která byla vydána jako neúplná (blankosměnku), odlišně od ujednání o jejím 
vyplnění, není z tohoto důvodu směnka neplatná. Nesprávné vyplnění jen zakládá námitku dlužníka ve 
smyslu čl. I. § 10 ZSŠ. Viz například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 10. 1998, sp. zn. 5 Cmo 
125/98. 
55 K námitkové situaci dlužníka v případě, kdy je blankosměnka vyplněna v rozporu s vyplňovacím právem, 
blíže ve zvláštní kapitole této práce. 
56 K automatickému převodu vyplňovacího práva při převodu nebo přechodu blankosměnky se vyjádřil i 
Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 24. 9. 2008, sp. zn. 29 Odo 1407/2006, publikováno v: PRÁVO - 
časopis pro právní teorii a praxi, 2009, č. 4, s. 87. ISSN 1802-9116. 
57 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 10. 2004, sp. zn. 9 Cmo 274/2004, Sbírka soudních 
rozhodnutí a stanovisek, 2005, č. 8, poř. č. 71, s. 392. 
58 KOVAŘÍK, Zdeněk. Vznik, podstata a zánik práva vyplnit blankosměnku. Právní rozhledy, 2007, č. 1, s. 
17. ISSN 1210-6410. 
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zachycující blankosměnku a jako takové se toto právo nepromlčuje. Avšak Chalupa59 

rozlišuje situaci, kdy je v textu blankosměnky uveden údaj o její splatnosti a kdy 

naopak tento údaj uveden není. V okamžiku, kdy v textu blankosměnky je uveden údaj 

o její splatnosti, hovoří o promlčitelnosti vyplňovacího práva, kdy promlčecí lhůta 

počíná běžet dnem splatnosti. V případě, kdy údaj o splatnosti chybí, považuje Chalupa 

právo blankosměnku vyplnit za nepromlčitelné.  

Pohlédneme-li na problematiku optikou nového občanského zákoníku, je nutno 

vycházet z ustanovení § 611 ObčZ, které stanoví, že se promlčují všechna majetková 

práva s výjimkou případů stanovených zákonem a současně jiná než majetková práva se 

promlčují, pokud to zákon stanoví. Jednou z výjimek takzvaných nepromlčitelných práv je 

pak právo vlastnické.60 Promlčení práva vyplnit blankosměnku výslovně upraveno není. Ze 

znění ustanovení nového občanského zákoníku upravujících promlčení tak nic 

nenasvědčuje tomu, že by nový občanský zákoník měl něčeho změnit na rozhodování ve 

věci promlčení práva vyplnit blankosměnku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 CHALUPA, Radim. Blankosměnka. Dostupné ze systému ASPI [právní informační systém], 10. 5. 2000, 
LIT22313CZ. [cit. 2. 4. 2014]. 
60 Ustanovení § 615 odst.1 ObčZ. 



19 
 

3. Charakteristika směnky jako zajišťovacího instrumentu 

 

3.1. Pojem zajišťovací směnky 

 

Chceme-li definovat zajišťovací směnku, nepostačí nám nahlédnout do zákona 

směnečného a šekového, neboť tento, ostatně jako objektivní směnečné právo ve svém 

celku, pojem zajišťovací směnky nezná. V čem je tedy zajišťovací směnka natolik 

zvláštní, že, ač není legálním termínem, je neustálým předmětem zájmu právní teorie i 

praxe? Pojem zajišťovací směnky není označením žádného zvláštního druhu směnky, 

jako je tomu například při dělení směnek na směnku vlastní a směnku cizí, ale znamená 

skutečnost, že určitá směnka v určitém čase plní ve vztahu k jiným právům a 

povinnostem, obvykle jiné než směnečné povahy, funkci zajišťovacího prostředku.61 

Pojem zajišťovací směnky je tak nutno vnímat jako označení funkční, nikoli označení 

typu směnky.  

S tímto souvisí i skutečnost, že směnka nemusí plnit zajišťovací funkci, a 

nemusí tak být zajišťovací směnkou, po celou dobu své existence. To, zda-li je určitá 

směnka směnkou zajišťovací je odvislé výhradně od vůle účastníků směnečného vztahu. 

Stejně jako se může měnit vůle účastníků, může se měnit i funkce té které směnky. Lze 

si tak představit situaci, kdy je směnka uvedena do oběhu jako směnka zajišťovací, ale 

po změně vůle účastníků směnečného vztahu bude ve výsledku plnit funkci odlišnou a 

nebude tak ani jako směnka zajišťovací kupříkladu uplatněna v soudním řízení.  Nic 

nebrání ani tomu, aby tatáž směnka během své existence zajišťovala postupně různé 

dluhy.62 Existence směnky tak není nikterak vázána na existenci zajišťovaného dluhu, 

                                                 
61 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění.  2. vydání.  Praha : C. H. Beck, 2009. 128 s. ISBN 978-80-
7400-182-6. S. 7. 
62 K tomu viz blíže například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 1. 2000, sp. zn. 5 Cmo 332/99, 
publikováno v: Právní rozhledy, 2000, č. 7, ISSN 1210-6410. 
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proto také může platně a bez dalšího existovat i dávno před tím, než vznikne jí 

zajišťovaný dluh.63 

 Jakým jednáním je však prakticky zajišťovací charakter směnce udělen? Tímto 

jednáním je směnečná smlouva, která je uzavřena mezi účastníky směnečného vztahu - 

v praxi pak půjde nejčastěji ujednání mezi výstavcem směnky vlastní (tj. dlužníkem) a 

oprávněným ze směnky (tj. věřitelem), kteří budou současně dlužníkem a věřitelem 

z předmětného příčinného vztahu.64  

Zaměříme-li se blíže na obecnou otázku funkcí směnky, z historického pohledu 

sloužila směnka ke směňování cizích měn (odtud její název). Tuto funkci směnky 

postupem času převzaly jiné instrumenty (především akreditivy, cestovní šeky či 

platební karty).65 V dnešní době směnky plní funkci dvojí – jsou prostředkem zajištění a 

prostředkem platebním.66 Je-li směnka užita jako zajišťovací prostředek, je účastníky 

takového směnečného vztahu primárně předpokládáno, že bude plněn příčinný dluh, 

který je směnkou zajištěn (kdy nejčastěji půjde o dluh ze zápůjčky peněz či z úvěru). 

V ideálním případě tak zajišťovací směnka nebude nikdy předložena k placení a majitel 

směnky z ní nikdy nebude inkasovat směnečný peníz. Směnka za takových okolností 

bude sloužit pouze jako instrument ke zvětšení věřitelovy jistoty, že předmětný příčinný 

závazek bude dlužníkem splněn a současně bude emitovaná směnka v rukou věřitele 

sloužit také jako jakýsi motivační prostředek k  řádnému plnění pro dlužníka. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zajišťovací směnka nenahrazuje původní 

pohledávku (tzv. pohledávku příčinnou), nýbrž věřitel vedle příčinné pohledávky navíc 

nabude i pohledávku směnečnou. Právní jednání, kterým věřitel nabývá práva ze 

                                                 
63 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1109/2008. 
64 Více ke směnečné smlouvě v další části práce. 
65 KOTÁSEK 2006 op. cit., s. 98. 
66 Platební směnky se dále člení na směnky dané pro soluto a dané pro solvendo. V prvním případě plní 
směnka roli přímého platidla, kdy předáním takové směnky se příslušný kauzální vztah považuje za zaniklý 
splněním. U směnek daných pro solvendo hovoříme o tzv. placení prostřednictvím směnky. K tomu viz 
například KOTÁSEK 2006 op. cit., s. 98 – 99. 
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zajišťovací směnky (nejčastěji půjde o vystavení směnky či její převod) má tedy 

z pohledu příčinného závazkového vztahu povahu kumulativní novace.67 

Směnkou lze zajistit jakýkoli dluh, ať už peněžitý či nepeněžitý. Pokud však 

směnkou bude zajišťován nepeněžitý dluh, je nutno mít vzhledem k peněžitému 

charakteru pohledávky ze směnky na mysli, že směnkou půjde zajistit pouze peněžitý 

dluh vzniklý na základě nesplnění primární povinnosti.68 

 

3.2. Postavení zajišťovací směnky mezi ostatními instrumenty zajišťujícími 

dluhy 

 

Chtějí-li účastníci určitého závazkového právního vztahu posílit své postavení 

pro případ, že druhá strana nebude plnit své povinnosti pro ni ze vztahu vyplývající, 

resp. posílit jistotu, že je řádně plnit bude, nabízí jim právo poměrně širokou paletu 

zajišťovacích instrumentů, z nichž si mohou vybrat právě pro ně a pro jejich právní 

poměr ten nejvhodnější prostředek zajištění. Obecně můžeme zajišťovací, resp. 

utvrzovací prostředky rozdělit na prostředky věcněprávní (kam řadíme např. právo 

zástavní, zadržovací či výhradu vlastnictví) a prostředky závazkověprávní (sem patří 

například smluvní pokuta, ručení, uznání dluhu či bankovní záruka). Nový občanský 

zákoník pak oproti občanskému zákoníku z r. 1964 rozlišuje tzv. zajištění dluhů (kam 

řadí především zástavní právo, ručení, bankovní záruku, zajišťovací převod práva a 

dohodu o srážkách ze mzdy) a utvrzení dluhů (do této skupiny instrumentů je řazeno 

uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty). Instrumenty nově označované jako prostředky 

k utvrzení dluhu jsou vyčleněny do zvláštní kategorie, neboť na rozdíl od prostředků 

zajištění hospodářsky nezajišťují pohledávku věřitele (rozuměj neposkytují náhradní 

                                                 
67 CHALUPA 2009 op. cit., s. 36. 
68 KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 15. 
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způsob, jakým uspokojit pohledávku v případě jejího neplnění), pouze věřiteli poskytují 

určité výhody, resp. posilují postavení věřitele jiným způsobem.69  

K základním charakteristickým vlastnostem pravých zajišťovacích instrumentů, 

které rozeznává občanský zákoník, patří především jejich akcesorita a subsidiarita vůči 

závazkům, které zajišťují (tedy vůči tzv. závazkům hlavním). Akcesoritu zajišťovacího 

nástroje lze definovat jako existenční závislost toho kterého zajišťovacího prostředku na 

obligaci hlavní, tj. na zajišťovaném dluhu.70 To znamená, že zajišťovací závazkový 

právní vztah nemůže samostatně existovat, naopak existuje pouze se závazkem hlavním 

a se zánikem tohoto hlavního závazku automaticky zaniká. Druhým významným 

charakteristickým znakem zajišťovacích instrumentů je jejich subsidiarita. Subsidiaritu 

zajišťovacích instrumentů můžeme popsat tak, že předmětný zajišťovací instrument lze 

uplatnit teprve tehdy, nebyl-li řádně uspokojen zajišťovaný dluh.71 

Srovnáme-li však výše uvedené se směnkou, která plní zajišťovací funkci, 

dojdeme k naprosto opačným závěrům, neboť směnečný závazek ze směnky plnící 

zajišťovací funkci bezpochyby není ani akcesorický, ani subsidiární. Naopak každá 

směnečná pohledávka je pohledávkou samostatnou a přísně abstraktní, tedy nezávislou 

na okolnostech stojících mimo směnečný vztah. Směnka jako dokonalý cenný papír 

existuje zcela nezávisle na zajišťovaném dluhu, nezávisle na něm může být jak uvedena 

do oběhu, tak postoupena na osobu odlišnou od původního majitele směnky, stejně jako 

může nezávisle na zajišťovaném závazku zaniknout (např. jejím úmyslným zničením). 

Jak již bylo uvedeno výše, tatáž směnka dokonce nemusí být po celou dobu své 

existence zajišťovacím prostředkem, naopak může na základě změny vůle účastníků 

směnečného vztahu plnit rozličné funkce, dokonce může existovat dávno před tím, než 

vznikne závazek, který bude v budoucnu na základě vůle účastníků takového vztahu 

zajišťovat. Toto je u obecných zajišťovacích instrumentů nemyslitelné. Jak ve svém 

                                                 
69  K tomu více ELIÁŠ, Karel a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 
rejstříkem. Ostrava : Sagit, 2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 789 – 790 a s. 802. 
70 CHALUPA 2009 op. cit., s. 48. 
71 Ibid. 



23 
 

rozhodnutí uvedl Vrchní soud v Praze,72  zajišťovací směnka není zajišťovacím 

závazkem, ale pouze prostředkem zajištění. Proto existence směnečného vztahu není 

závislá na existenci zajištěného dluhu. 

Chalupa73 v souvislosti s akcesoritou a subsidiaritou zajišťovacích prostředků 

hovoří o nepravé akcesoritě a nepravé subsidiaritě pohledávky vtělené do zajišťovací 

směnky. Nepravou akcesoritu směnečné pohledávky spatřuje v tom, že směnečná 

pohledávka ze zajišťovací směnky sice existuje bez ohledu na existenci zajišťovaného 

dluhu, avšak neexistence takového zajišťovaného dluhu zakládá stav, kdy pohledávku 

ze zajišťovací směnky nelze řádně uplatnit. Chalupa konkrétně hovoří o tzv. zastřené 

akcesoritě, která se sice neprojevuje v podstatě věci (tj. nedotýká se samostatné 

existence pohledávky), avšak nesporně působí v rovině jevové (tedy existující 

pohledávku nelze řádně uplatnit). Obdobně je tomu i se subsidiaritou směnečné 

pohledávky ze zajišťovací směnky. Jak již bylo uvedeno výše, zajišťovací směnku lze 

v souladu s její abstraktností uplatnit bez ohledu na stav zajišťovaného dluhu, proto 

nelze hovořit o subsidiaritě směnečné pohledávky ze zajišťovací směnky. Avšak bude-li 

majitelem směnky zajišťovací směnka uplatněna, aniž by byl dlužník v okamžiku 

uplatnění směnky v prodlení s plněním zajišťovaného dluhu, nepůjde opět o řádné 

uplatnění zajišťovací směnky. Obdobně jako u zastřené akcesority zde užívá Chalupa 

pojmu zastřená subsidiarita směnečné pohledávky ze zajišťovací směnky. Chalupa tedy 

v obou případech dovozuje, že naprosté prolomení a nerespektování nepravé akcesority 

a nepravé subsidiarity povede k uplatnění směnečné pohledávky ze zajišťovací směnky, 

které není řádné. S tímto závěrem se lze plně ztotožnit. 

Jaký je však reálný dopad na situaci směnečného dlužníka, čelí-li takovému 

uplatnění práva ze směnky? Právo dozajista nemůže dovolit situaci, kdy by dlužník, 

proti kterému byla takto v rozporu s účelem zajišťovací směnky směnka uplatněna, 

neměl žádnou obranu. Proto se dlužníkovi otevírá prostor pro uplatnění relativních 

                                                 
72 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 5. 1998, sp. zn. 5 Cmo 14/97. 
73 CHALUPA 2009 op. cit., s. 50. 
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námitek, kterými se může takovému excesivnímu uplatnění práva ze zajišťovací 

směnky aktivně bránit.74 

Z jakého důvodu však účastníci závazkových vztahů volí směnku jako 

prostředek zajištění? Co je právě na směnečném závazku natolik přitažlivé, že často 

věřitel nepožaduje například přistoupení ručitele (aby tím získal vedle dlužníka další 

osobu, na níž se může případně hojit), případně nelpí na uzavření zástavní smlouvy 

k nemovitosti dlužníka, ale postačí mu vystavení směnky? Věřitel totiž emisí 

zajišťovací směnky nezíská ani dalšího dlužníka (leda by ze směnky byla zavázána i 

jiná osoba, než je dlužník), ani právo na přednostní uspokojení své pohledávky 

z prodeje věcí dlužníka. Co však věřiteli emise směnky k zajištění jeho pohledávky 

nesporně přinese, je výrazné procesní zvýhodnění v podobě snazšího75 a rychlejšího 

vymáhání jeho pohledávky, což se může ve výsledku ukázat jako zcela esenciální 

skutečnost pro věřitelův konečný úspěch, především má-li dlužník více věřitelů, kteří 

mají za dlužníkem splatné pohledávky či pokud původně bonitní dlužník rychle o svou 

bonitu přichází v souvislosti s jinými okolnostmi. Věřitelé, kteří budou muset 

podstupovat „klasické“ soudní řízení, jehož délka bude nezřídka dosahovat mnoha 

měsíců či dokonce let,76 se tak již nemusí nikdy domoci reálného vymožení svých 

pohledávek, když z majetku dlužníka budou uspokojeni ti věřitelé, kteří se přes soudní 

řízení dopracují k exekučnímu titulu dříve.  

Rychlejší vymáhání směnečné pohledávky zapříčiňuje několik okolností. V prvé 

řadě jsou směnečná řízení projednávána (v prvním stupni krajskými soudy, 77 

v odvolacím řízení pak vrchními soudy a v případě dovolání Nejvyšším soudem ČR) ve 
                                                 
74 K obraně dlužníka proti uplatnění směnky, které není řádné, viz 4. a 5. kapitolu této práce. 
75 Jedná se především o zjednodušení důkazní situace věřitele při uplatňování směnečné pohledávky namísto 
pohledávky příčinné. V podrobnostech viz 5. kapitolu této práce. 
76 Dle Statistické ročenky České republiky 2013 zpracované Ministerstvem spravedlnosti České republiky, 
(konkrétně ročenka č. 27. SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY, 27-2. Pravomocná rozhodnutí soudu 
a průměrné délky soudního řízení), průměrná délka řízení u okresních soudů v občanskoprávních věcech 
činila v roce 2012 356 dnů (oproti 284 dnům v roce 2011) a u krajského soudu v obchodněprávních věcech 
541 dnů, v občanskoprávních věcech pak 510 dnů. Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka České 
republiky 2013. [online] 2013 [cit. 8. 4. 2014].  
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/0001-13-r_2013-2700. 
77 Věcná příslušnost krajských soudů vyplývá z ust. § 9 odst. 2 písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OSŘ“ či „občanský soudní řád“). 
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zvláštní řadě, jejich projednání tak nebrání množství sporů z jiných oblastní obchodního 

či občanského práva. Co je však pro rychlost směnečného řízení stejně, či snad ještě 

více podstatné, je přísná koncentrace směnečného příkazního řízení78  po vydání 

směnečného platebního rozkazu a poměrně omezený okruh obran, které může dlužník 

použít.  

Žalovanému zákon79  stanovuje 15 denní lhůtu od doručení směnečného 

platebního rozkazu, během níž musí podat proti směnečnému platebnímu rozkazu 

námitky a v nich uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.80  Tato přísná 

koncentrace tedy zabraňuje žalovanému (tj. dlužníku ze směnky) protahovat směnečné 

řízení přicházením se stále novými námitkami a pro věřitele je zárukou rychlejšího 

postupu celého řízení. 

 

3.3. Smlouva o zajištění směnkou 

 

 Směnka, jako dokonalý cenný papír, nepotřebuje ke své existenci nic jiného, než 

soulad směnečné listiny s formálními požadavky stanovenými předpisy směnečného 

práva.81  Rozhodně to však neznamená, že by za vznikem směnky nestál reálný 

hospodářský důvod, že by tedy směnky vznikaly ve vztahovém vzduchoprázdnu. 

Naopak naprostá většina směnek, ať už se jedná o směnky platební či zajišťovací, jsou 

směnkami, jejichž existence je odvozena od určité kauzy.82 Zaměříme-li se na směnku 

zajišťovací, důvodem jejího vzniku je nejčastěji úmysl dlužníka a věřitele zajistit 

příčinný dluh (ať již existující v době emise směnky, či takový, jenž má vzniknout 
                                                 
78 O směnečné příkazní řízení se jedná tehdy, je-li žalobcem navrhnuto vydání směnečného platebního 
rozkazu dle ust. § 175 odst. 1 OSŘ. Tento návrh je ze strany žalobců u směnečných žalob více méně 
pravidlem. 
79 Ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ. 
80 O rozsahu povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní žalovaného, která podléhá této přísné koncentraci, viz 
5. kapitolu této práce. 
81 Ustanovení § 1 a 2 ZSŠ pro směnku cizí, resp. ust. § 75 a 76 ZSŠ pro směnku vlastní. 
82 Směnky, za jejichž vznikem žádný reálný hospodářský důvod nestojí, bývají označovány jako tzv. směnky 
plané. K tomu např. KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 13. Takovými směnkami se však pro jejich ojedinělost 
nebude autorka práce blíže zabývat. 
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teprve v budoucnu) vydáním směnky. Původní vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jenž 

byl důvodem pro vznik zajišťovací směnky, je nazýván příčinný závazkový vztah či 

vztah kauzální, zajišťovaný dluh pak nese obdobné označení – tedy dluh příčinný či 

kauzální.83 Stejně tak pohledávka vyplývající z původního vztahu je označována jako 

pohledávka příčinná či kauzální. 84 

Zkráceně pak lze říci, že za vznikem zajišťovací směnky (ostatně stejně jako 

směnky plnící jakoukoli jinou funkci) vždy stojí smlouva. Vždy je zde osoba, která 

vydání směnky nabízí či naopak požaduje a osoba, která s vydáním směnky jako 

prostředku zajištění souhlasí, popř. ji na návrh druhé strany vydá. Můžeme zde tedy 

pozorovat klasický průběh vzniku smlouvy – nabídku a přijetí nabídky. V okamžiku 

účinnosti přijetí nabídky vznikne smlouva – v daném případě smlouva, jejímž 

předmětem je povinnost vydat směnku či učinit jiné směnečné právní jednání. Tyto 

smlouvy, jež jsou zcela bezprostředním důvodem pro vznik směnky, jsou označovány 

jako smlouvy směnečné.85  Smlouvy směnečné nejsou právními předpisy výslovně 

upraveny,86 pro jejich vznik tak nejsou stanoveny žádné zvláštní náležitosti. Často jsou 

tak v praxi směnečné smlouvy uzavírány ústně, lze se dokonce setkat i se situacemi, 

kdy směnečná smlouva není sjednána výslovně, ale konkludentně.87  

Účastníkem směnečné smlouvy bude při emisi zajišťovací směnky na straně 

povinného typicky její výstavce (jako dlužník z příčinného vztahu) a na straně 

                                                 
83 V souvislosti s rekodifikací provedenou novým občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy je nutno 
přidržovat se výhradně termínu zajištění dluhu, nikoli zajištění pohledávky. K tomu viz např. ČERVINKA, 
Michal. Obecně k zajištění a utvrzení dluhu podle NOZ. epravo.cz. [online] 2014 [cit. 2. 4. 2014] ISSN 1213-
189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/obecne-k-zajisteni-a-utvrzeni-dluhu-podle-noz-
93481.html. 
84 Zákon směnečný a šekový, jenž nezná ani pojem zajišťovací směnky, nepracuje ani s termíny příčinný či 
kauzální dluh, resp. vztah či pohledávka. Tato terminologie je vytvořena naukou a jako ustálená je používána 
i pro účely této práce. 
85 KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 14. 
86 Možnost uzavírat i smlouvy výslovně zákonem neupravené vyplývá z ust. § 1746 odst. 2 ObčZ. 
87 Ke konkludentnímu uzavření směnečné smlouvy dochází především tam, kde jsou i zajišťované vztahy 
uzavírány za standardizovaných podmínek, především si lze tyto situace představit ve styku mezi podnikateli. 
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oprávněného ze směnečné smlouvy pak nejčastěji bude remitent budoucí směnky (jako 

věřitel z příčinného vztahu).88  

Co se týče obsahu směnečné smlouvy, minimem je povinnost jednoho účastníka 

učinit určité směnečné právní jednání, ať už to bude vystavení směnky, akceptace 

směnky či opatření směnky prohlášením o směnečném rukojemství. Aby byla směnka 

prostředkem zajištění konkrétního dluhu, musí se i tato skutečnost (a s tím identifikace 

příslušného závazku) promítnout do směnečné smlouvy. Je tedy nutné, aby bylo 

dohodnuto, že dané směnečné jednání bude učiněno za účelem zajištění dluhu a tento 

musí být určitě specifikován.   

 Další skutečností, na níž je třeba brát při vzniku směnečné smlouvy o zajištění 

směnkou zřetel, je nutnost poukázat v takové směnečné smlouvě na směnečnou listinu, 

která bude onen konkrétní dluh zajišťovat.89 Má-li totiž směnka skutečně řádně sloužit 

jako zajištění určitého dluhu, nesmí být pochybnosti o tom, která konkrétní směnka 

zajišťuje který konkrétní dluh. Bude-li mezi věřitelem a dlužníkem existovat jediný 

příčinný vztah, nebude situace patrně příliš komplikovaná. Avšak tehdy, kdy má 

věřitelem za dlužníkem hned několik příčinných pohledávek je nutno přesně vymezit 

vazbu mezi konkrétním zajišťovaným dluhem a konkrétní směnkou. Nutnost této 

provázanosti a nemožnost použít směnku k uhrazení jiné pohledávky, než kterou 

směnka podle dohody zajišťuje, zdůraznil i Nejvyšší soud ČR, když vyslovil, že 

směnku, zajišťující podle ujednání účastníků určitý dluh, nemůže majitel směnky použít 

k vymožení jiné své pohledávky vůči témuž dlužníku, leda by se účastníci dohodli na 

změně obsahu směnečné smlouvy.90 

 

                                                 
88 Uvedené je sice typickým příkladem, není však pravidlem. Ačkoli každá směnka musí být vydána ve 
prospěch určité osoby, tato osoba nemusí být na směnečné smlouvě účastna. Oprávněný ze směnečné 
smlouvy a budoucí majitel směnky pak nemusí být totožnými osobami. Je však nutno upozornit, že 
osoba, jež má být majitelem vzniklé směnky, ale nemá žádná práva ze směnečné smlouvy, se sama 
nemůže na povinném ze směnečné smlouvy dožadovat vydání směnky či učinění jiného smluveného 
směnečněprávního jednání. Právo ze směnečné smlouvy totiž náleží výhradně oprávněnému z této 
smlouvy. Viz KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnečné smlouvy. Právní rozhledy, 2003, č. 9, s. 447. ISSN 1210-6410. 
89 KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 16. 
90 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3364/2009. 
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4. Využití zajišťovací směnky 

 

Je-li mezi dlužníkem a věřitelem dohodnuto zajištění směnkou, očekává se, že 

směnka bude jejím majitelem využita plně v souladu se směnečnou smlouvou - tedy 

bude plnit výhradně zajišťovací funkci, bude uplatněna v oprávněném rozsahu a pouze 

v případě, kdy dlužník nesplní řádně své povinnosti z kauzálního závazku. Avšak ne 

vždy majitelé zajišťovací směnky takto postupují. Předmětem zájmu následující 

kapitoly proto bude řádné a excesivní využití zajišťovací směnky a důsledky z různých 

způsobů využití vyplývající. 

 

4.1. Řádné využití zajišťovací směnky 
 

4.1.1. Řádné využití zajišťovací směnky jejím uplatn ěním 
 

Emisí zajišťovací směnky je sledován jediný účel, a to vytvoření instrumentu 

k zajištění dluhu. Zajišťovací směnka tak nemá sloužit k hmotněprávnímu, ale výhradně 

procesněprávnímu zvýhodnění v případě, že dlužník nebude řádně plnit příčinný dluh. 

Skutečnost, že směnka plní v reálném hospodářském životě zajišťovací funkci, však 

neznamená, že by tato ztratila cokoli ze své abstraktnosti a samostatnosti. Ovšem má-li 

být právo z takové zajišťovací směnky uplatněno jejím majitelem řádně, musí majitel 

od abstraktnosti a samostatnosti směnečné pohledávky odhlédnout a jednat v souladu 

s nepravou subsidiaritou a nepravou akcesoritou pohledávky ze zajišťovací směnky.91 

Aby bylo možno hovořit o řádném využití zajišťovací směnky, musí tedy být splněno 

následující:92,93  

                                                 
91 CHALUPA 2009 op. cit., s. 63. 
92 Viz CHALUPA, Radim. Zajišťovací směnka z pohledu dlužníka. Právní rádce. 2000, č. 8, s. 11 – 13. ISSN 
1210-4817.  
93 V podrobnostech dále viz CHALUPA 2009 op. cit., s. 78 – 82. 
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Především zajišťovaný dluh musí v době uplatnění nároků ze směnky právně 

existovat a majitel směnky se na jejím základě nesmí snažit domoci na dlužníku plnění 

většího, než na které má na základě kauzální pohledávky nárok. V případě, že by bylo 

vymáháno právo ze zajišťovací směnky, kdy by jí zajišťovaný dluh právně neexistoval, 

byl by popřen samotný smysl existence zajišťovací směnky jako zajišťovacího 

instrumentu a nemohlo by se v žádném případě jednat o její řádné uplatnění.94  

Dále kauzální pohledávka musí být uplatnitelná, tj. zajišťovaný dluh musí být 

splatný, nesmí být vázán na nesplněnou odkládací podmínku a dlužník musí být 

v prodlení s jeho uspokojením. Podmínka uplatnitelnosti pohledávky je tedy splněna 

tehdy, pokud věřitel zajišťované pohledávky může tuto pohledávku uplatňovat soudně. 

Splnění podmínky uplatnitelnosti kauzální pohledávky je projevem nepravé subsidiarity 

zajišťovací směnky, kdy, jak již bylo popisováno v předcházejících kapitolách práce, 

zajišťovací směnka neztrácí na své abstraktnosti, avšak je-li zajišťovací směnka jejím 

majitelem uplatněna v rozporu s nepravou akcesoritou a nepravou subsidiaritou 

vyplývající z jejího charakteru zajišťovacího prostředku, nebude se nikdy jednat o 

uplatnění řádné.  

Máme-li hovořit o řádném uplatnění směnky, musí majitel směnky také 

respektovat veškerá se směnečným dlužníkem učiněná mimosměnečná ujednání, která 

sice neovlivňují obsah směnečného vztahu, ale stanovují limity řádného uplatnění 

směnky, jako je například stanovení okolností, za nichž majitel směnky nebude svá 

práva ze směnky uplatňovat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zajišťovací směnka je z podstaty své funkce 

prostředkem k zajištění dluhu, tedy instrumentem v rukou věřitele, jenž mu má usnadnit 

domoci se svých nároků z příčinné pohledávky, musí být osoba věřitele ze zajišťovací 

směnky totožná s věřitelem z této pohledávky. Je-li zajišťovací směnka uplatňována 

sice jejím majitelem, avšak osobou odlišnou od věřitele příčinné pohledávky, nelze 

hovořit o řádném uplatnění takové zajišťovací směnky.  

                                                 
94 Nutno dbát rozdílu neexistence zajišťované pohledávky a jejího promlčení. K tomu viz následující část této 
kapitoly. 
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V případě, kdy dojde k osamostatnění zajišťovací směnky od příčinné 

pohledávky, mohou pro dlužníka nastat velmi nepříjemné důsledky. Především je 

dlužník vystaven riziku ztráty možnosti úspěšné obrany proti excesivnímu uplatnění 

směnky a současně může nastat v praxi bohužel ne ojedinělá situace dvojího vymáhání 

téhož dluhu – jak ze strany majitele směnky, tak ze strany věřitele původní příčinné 

pohledávky.95 

 Jak bylo uvedeno výše, neexistence zajišťovaného dluhu brání řádnému 

uplatnění zajišťovací směnky. Avšak, jak bylo i opakovaně judikováno, 96 promlčení 

zajišťovaného dluhu nemá samo o sobě vliv na povinnost zaplatit směnku tento dluh 

zajišťující. Promlčecí lhůta směnečného závazku běží zcela nezávisle na promlčecí 

lhůtě závazku příčinného, a to s ohledem na absenci vztahu subsidiarity a akcesority, 

který je typický pro jiné způsoby zajištění.97 Avšak pokud bylo ve smlouvě o zajištění 

směnkou smluveno, že v případě promlčení kauzálního nároku nemá věřitel ani nárok 

na zaplacení směnečného peníze ze zajišťovací směnky, povinnost dlužníka platit na 

směnku zajišťující promlčenou pohledávku dána není.98  

V souvislosti s promlčením zajišťovaného dluhu je obecně nutno upozornit 

především na fakt, že promlčený dluh neznamená dluh neexistující. Právo z promlčené 

pohledávky je pouze „oslabeno“ do podoby naturální pohledávky a s tím související 

možností dlužníka vznést námitku promlčení.99 Důvodem existence institutu promlčení 

je čelit vzniku a existenci dlouhotrvajících práv a povinností provázených právní 

nejistotou.100 Avšak je-li zde dáno právo ze směnky, které promlčeno není a dlužník je 

si vědom právního poměru, který byl založen mezi ním a směnečným věřitelem, není 

promlčení zajišťovaného dluhu důvodem pro oslabení práva ze směnky. Dle autorky 

                                                 
95 K problematice excesivního využití zajišťovací směnky jejím osamostatněním a k možným způsobům 
obrany ze strany dlužníka podrobně v následující části práce. 
96 Viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1181/2009. 
97 Blíže například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2005, sp. zn. 12 Cmo 228/2005, 
publikováno v: Obchodní právo. 2007, č. 6. 
98 Nerespektování takového ujednání ze strany majitele směnky znamená excesivní uplatnění zajišťovací 
směnky. 
99 Viz ust. § 610 ObčZ. 
100 K tomu blíže např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. 33 Odo 846/2006. 
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textu tak i uplatnění směnky, která zajišťuje již promlčený dluh, nutno považovat za 

řádné uplatnění zajišťovací směnky, především zvážíme-li, že je účastníkům ponechána 

možnost smluvně tuto otázku upravit. Autorka textu tak s právní argumentací 

v příslušných soudních rozhodnutích v této věci souhlasí.101 

O uplatnění směnky hovoříme tehdy, je-li směnka předložena k placení, či je 

uplatněna soudně. O soudním uplatnění směnky bude podrobněji hovořeno v následující 

kapitole práce, proto se na tomto místě autorka textu omezí na specifikaci kroků, jež 

musí být učiněny, aby mohlo být hovořeno o řádném předložení směnky k placení. 

V okamžiku splatnosti směnečné pohledávky nemůže majitel směnky pouze 

nečinně očekávat, až bude na směnku bez jeho dalšího jednání dlužníkem placeno. 

Především přihlédneme-li k tomu, že směnka může během své existence i opakovaně 

svého majitele změnit, aniž by zde existovala povinnost na takovou změnu dlužníka 

upozornit, nelze konstruovat povinnost dlužníka bez dalšího hradit na směnku 

v okamžiku její splatnosti jemu známému majiteli. Naopak je tedy vždy na majiteli 

směnky,102 aby podnikl aktivní, přesně zákonně specifikované kroky k uplatnění svého 

práva. Touto aktivitou je třeba rozumět předložení originálu směnky k placení103 (a to 

buďto v prezenční lhůtě104 či při její splatnosti105) přímým dlužníkům ze směnky či 

výkon směnečného postihu vůči postihovým dlužníkům, nedomohl-li se majitel směnky 

placení na hlavních dlužnících či nastaly-li jiné zákonem specifikované okolnosti,106 

kdy prezence směnky je provedena v platebním místě, případně v místě bydliště nebo 

podnikání dlužníka.107 

                                                 
101 Opačného názoru je např. Chalupa. Srovnej CHALUPA 2009 op. cit., s. 83. 
102 Kroky k uplatnění práva ze směnky může provést pouze osoba, které právo ze směnky skutečně svědčí. 
Právo na zaplacení směnky může vykonávat ovšem nejen věřitel ze směnky, ale někdy i osoby jiné, které 
věřitelem nejsou, a přesto jim právo toto oprávnění dává. Typickým případem je insolvenční správce za 
předpokladu, že se majitel směnky stal úpadcem. K tomu blíže KOVAŘÍK, Zdeněk. Placení směnky a 
námitky s tím spojené. Bulletin Advokacie. 2004, č. 5, s. 15. ISSN 1210-6348. 
103 Směnku lze uplatnit i započtením směnečné pohledávky, avšak tento úkon nenahrazuje předložení směnky 
k placení a nemá povahu zachovacího úkonu, jímž si věřitel zachovává možnost vedení výkonu postihu. 
104 Ustanovení § 34 ZSŠ. 
105 Ustanovení § 38 ZSŠ. 
106 Ustanovení § 43 ZSŠ. 
107 CHALUPA, Radim. Převod a uplatnění zajišťovací směnky. Právní rádce. 1999, č. 10, s. 16 – 19. ISSN 
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Stejně jako není ničeho modifikováno na povinnosti majitele zajišťovací směnky 

oproti majiteli směnky neplnící funkci zajišťovacího instrumentu co se týče předložení 

směnky k placení, není nic změněno ani na povinnosti nechat zřídit protest pro 

neplacení či protest pro nepřijetí, 108  nastanou-li okolnosti předvídané v zákoně 

směnečném a šekovém a není-li směnka opatřena doložkou „bez protestu“ nebo 

doložkou stejného významu.109 Stejně tak pro zajišťovací směnky platí i obecné výluky 

prezenční povinnosti.110 

 Předložení směnky k placení má nejen právní, ale i praktický význam především 

v okamžiku, kdy dlužník ze směnky není totožnou osobou s dlužníkem z příčinného 

vztahu. Je-li totiž předmětná zajišťovací směnka uplatněna řádně, je majitelem směnky 

uplatněna až v okamžiku, kdy se dlužník z příčinné pohledávky dostal do prodlení 

s úhradou svého dluhu a předložení směnky k placení tak představuje současně 

oznámení dlužníku ze směnky, že dlužník z příčinné pohledávky na tuto pohledávku 

řádně nehradil a věřiteli tak vzniklo právo uspokojit svou pohledávku využitím 

zajišťovací směnky. 

 Závěrem nutno podotknout, že je-li přímému dlužníkovi ze směnky doručen 

směnečný platební rozkaz spolu se směnečnou žalobou, jsou vyvolány stejné právní 

následky, které by nastaly samotným předložením směnky k placení.111 Majitel směnky 

tedy není povinen předložit například výstavci směnky vlastní či příjemci směnky cizí 

směnku k placení před tím, než podá k soudu žalobu o zaplacení směnečného peníze a 

takový dlužník nemá právo v soudním řízení namítat, že mu směnka nebyla předložena 

k placení, a proto žalobě nemá být vyhověno.112 Rozdílná situace by nastala pouze 

v případě, kdy by byla za absence předložení směnky k placení či zřízení protestu pro 

neplacení podána žaloba na zaplacení směnečného peníze vůči nepřímému dlužníku ze 

                                                                                                                                                     
1210-4817. 
108 Ustanovení § 43 a násl. ZSŠ. 
109 Ustanovení § 46 ZSŠ. 
110 Viz zejména ust. § 44 odst. 4 a 6 ZSŠ. 
111 K tomu viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1937/2000. 
112 K samotnému soudnímu uplatňování zajišťovací směnky, k postupu směnečného věřitele i směnečného 
dlužníka v rámci soudního řízení viz následující kapitolu práce. 



33 
 

směnky. Na rozdíl od dlužníka přímého lze totiž vůči dlužníku nepřímému vykonat 

práva ze směnky zásadně až po uskutečnění uvedených zachovávacích úkonů (tj. 

předložení směnky k placení či provedení protestu pro neplacení).113  

Avšak v současné době nelze nastíněný postup, tedy dosažení účinků předložení 

směnky k placení doručením směnečného platebního rozkazu, doporučit, neboť 

v případě, kdy by majitel směnky směnku uplatnil až přímým podáním žaloby bez 

předchozí výzvy k plnění, nebylo by mu soudem přiznáno právo na náhradu nákladů 

příslušného soudního řízení.114 

 

4.1.2. Řádné využití zajišťovací směnky jejím převodem 
 

 Kromě uplatnění směnky se jejímu majiteli naskýtá také možnost směnku využít 

jejím převedením na jinou osobu. Avšak aby takový postup bylo možno označit za 

řádné využití zajišťovací směnky, musí majitel při jejím převodu brát zřetel na 

nepravou akcesoritu zajišťovací směnky, tedy musí dbát na to, aby nedošlo k odloučení 

zajišťovací směnky od příčinné pohledávky, tj. k osamostatnění zajišťovací směnky.115 

Jinými slovy zajišťovací směnku lze postoupit, aniž by se jednalo o excesivní využití 

směnky, avšak spolu se směnkou musí být na téhož nového věřitele postoupena i 

směnkou zajišťovaná pohledávka. 

 

4.2. Excesivní využití zajišťovací směnky 
 

V předcházející části této kapitoly práce bylo hovořeno o podmínkách, které 

musí být splněny, má-li využití zajišťovací směnky být označeno za využití řádné. 

                                                 
113 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1937/2000. 
114 Ustanovení § 142a OSŘ. 
115 Blíže k problematice osamostatnění zajišťovací směnky viz následující části této kapitoly. 
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Následující část kapitoly se naopak bude zabývat situacemi, kdy majitel směnky 

směnku zneužije, resp. ji využije excesivně. 

 

4.2.1. Excesivní uplatnění zajišťovací směnky 
 

Zajišťovací směnka je uplatněna řádně, jsou-li při jejím uplatnění splněny 

podmínky, o nichž bylo podrobně hovořeno v předchozí části této práce. Autorka 

nepovažuje za nutné podrobně se opětovně těmito podmínkami zabývat, postačí 

poukázat na následující. Není-li některá z uváděných podmínek splněna (tedy například 

směnka je uplatňována v rozsahu větším, než v jakém existuje zajišťovaný dluh či je 

směnka uplatňována v rozporu s mimosměnečnými ujednáními), nelze již hovořit o 

řádném uplatnění zajišťovací směnky, ale naopak je takové uplatnění nutno označit za 

excesivní, tedy překračující hranice řádného uplatnění. V okamžiku, kdy je zajišťovací 

směnka excesivně uplatněna, naskýtá se dlužníkovi možnost bránit se proti takovému 

uplatnění námitkami založenými na nerespektování zajišťovacího charakteru směnky. 

Takovými námitkami jsou např. námitka neexistence zajištěného dluhu, jeho 

nesplatnost či podmíněnost.116 

 

4.2.2. Excesivní využití zajišťovací směnky jejím osamostatněním 
 

Osamostatněním zajišťovací směnky označujeme takový převod zajišťovací 

směnky nebo příčinné pohledávky, popřípadě kombinace obou převodů, jehož 

důsledkem je oddělení směnečného věřitele od věřitele směnkou zajištěné 

pohledávky.117 K osamostatnění může tedy dojít třemi způsoby, a to buďto samostatným 

                                                 
116 Podrobně bude o námitkách, které má dlužník k dispozici při excesivním uplatnění směnky, hovořeno 
v následující kapitole práce. 
117 CHALUPA 2009 op. cit., s. 86. 
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postoupením příčinné pohledávky118  na nového věřitele, samostatným převodem 

zajišťovací směnky 119  na nového věřitele či postoupením příčinné pohledávky na 

jednoho věřitele a současným převodem zajišťovací směnky na věřitele jiného. 

Jak již bylo popsáno v dřívějších kapitolách práce, zajišťovací směnka, ačkoli 

plní funkci prostředku120 zajišťujícího jiný dluh, neztrácí svou abstraktnost. Z této 

skutečnosti vyplývá mimo jiné i nesvázanost zajišťovací směnky s příčinnou 

pohledávkou ve smyslu možnosti jejich osamostatnění.121 Jinými slovy zákon nijak 

nezakazuje, aby bylo jak se zajišťovací směnkou, tak s příčinnou pohledávkou 

věřitelem samostatně disponováno. Ačkoli tedy situaci, kdy je věřitelem ze zajišťovací 

směnky a věřitelem příčinné pohledávky jiná osoba, nelze označit za situaci 

odpovídající původnímu smyslu existence zajišťovací směnky, tj. plnit funkci 

prostředku zajištění, a jednání vedoucí k osamostatnění zajišťovací směnky je 

bezesporu jednáním nekorektním a nesolidním, nutno konstatovat, že se nejedná o 

situaci protizákonnou. Co však bezesporu konstatovat lze, je, že tato situace může 

především pro dlužníka přinést řadu nepříznivých následků, v prvé řadě v podobě rizika 

dvojího vymáhání téže pohledávky. Ne zřídka se totiž bohužel v praxi lze setkat s tím, 

že je po osamostatnění zajišťovací směnky vůči dlužníku uplatněna jak pohledávka 

příčinná, tak pohledávka směnečná.122,123 

 

                                                 
118 Blíže viz ust. § 1879 a násl. ObčZ. 
119 Blíže viz ust. § 11 a násl. ZSŠ. 
120 Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 12. 5. 1998, sp. zn. 5 Cmo 14/97, jasně vyslovuje, že 
vydáním zajišťovací směnky nevzniká zajišťovací závazek, ale pouze prostředek zajištění. 
121 Skutečnost, že postoupení směnkou zajištěné pohledávky samo o sobě neznamená, že došlo k převodu 
směnky, tedy že zajišťovací směnka a zajištěná pohledávka nejsou na sobě závislé ve smyslu nemožnosti 
osamostatnění, vyslovil například Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 
243/2007. 
122 CHALUPA 2009 op. cit., s. 85. 
123 Povinnost hradit v takovém případě jak na zajišťovaný dluh, tak na zajišťovací směnku je dána absencí 
akcesority směnečné pohledávky. Zaplacením příčinné pohledávky totiž pohledávka směnečná nezaniká (jak 
by tomu bylo u „klasického“ prostředku zajištění), ale naopak nezávisle na příčinné pohledávce právně 
existuje dále. Tuto skutečnost zdůraznil ve svém rozsudku ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 690/2010 i 
Nejvyšší soud ČR. 
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4.2.3. Důsledky osamostatnění zajišťovací směnky 
 

Osamostatnění zajišťovací směnky, ať už je provedeno kterýmkoli z výše 

uvedených způsobů, tj. samostatným postoupením příčinné pohledávky na nového 

věřitele, samostatným převodem zajišťovací směnky na nového věřitele či postoupením 

příčinné pohledávky na jednoho věřitele a současným převodem zajišťovací směnky na 

věřitele jiného, přináší nemálo změn jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Vzhledem 

k tomu, že v praxi jsou nepochybně největším problémem změny, jež z osamostatnění 

zajišťovací směnky vyplývají pro dlužníka, bude se autorka práce podrobněji věnovat 

spíše právě důsledkům na straně dlužníka. Některé důsledky vyplývající pro věřitele 

budou spíše stručně zmíněny pro úplnost. 

Osamostatnění zajišťovací směnky nemá zdaleka pro všechny dlužníky stejné 

důsledky. Změny, které pro dlužníka osamostatněním zajišťovací směnky nastanou, 

závisí v prvé řadě na tom, zda je dlužník vázán jen ve směnkou zajišťovaném vztahu, či 

pouze v zajišťovacím směnečném vztahu, či je dlužníkem ve vztahu směnečném i 

směnkou zajišťovaném.124 Dalšími zásadními faktory jsou pak způsob, jakým byla 

směnka osamostatněna, pořadí převodu zajišťovací směnky a příčinné pohledávky, 

pořadí vymáhání směnečné a příčinné pohledávky či výše úplaty zaplacená za 

převáděnou směnku.125 

Rozsah této práce nedovoluje věnovat se samostatně každé z variant, která může 

v souvislosti s osamostatněním zajišťovací směnky nastat. Dále proto bude hovořeno o 

situaci, se kterou se lze v praxi setkat nejčastěji – tedy o některých důsledcích 

osamostatnění zajišťovací směnky pro dlužníka, jenž je současně dlužníkem z příčinné 

pohledávky i dlužníkem v zajišťovacím směnečném vztahu. 

Je-li osamostatnění zajišťovací směnky provedeno způsobem samostatného 

postoupení příčinné pohledávky na nového věřitele, můžeme hovořit o situaci pro 

                                                 
124 CHALUPA 2009 op. cit., s. 95. 
125 CHALUPA, Radim. Osamostatnění zajišťovací směnky. Právní rádce. 2000, č. 7, s. 18. ISSN 1210-4817. 
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dlužníka nejpříznivější, neboť mu bude proti majiteli směnky svědčit námitka 

osamostatnění zajišťovací směnky, stejně jako další námitky spojené s excesivním 

využitím zajišťovací směnky. Dlužník se tak může úspěšně ubránit povinnosti placení 

směnečnému věřiteli.126  

Mnohem horší důsledky však mohou pro dlužníka nastat, je-li zajišťovací 

směnka osamostatněna samostatným převedením zajišťovací směnky, především pak, 

je-li směnka postoupena indosací či jiným směnečným způsobem, a to před protestem 

pro neplacení nebo před uplynutím lhůty k protestu.127 Za těchto okolností totiž bude 

nutno aplikovat ust. § 17 zákona směnečného a šekového, tedy dlužník v případě 

soudního uplatnění směnky jejím novým majitelem nebude moci uplatnit námitky, které 

se zakládají na jeho vlastních vztazích k dřívějším majitelům směnky. Toto ustanovení 

nebude aplikováno pouze v případě, kdy by majitel při nabývání směnky jednal vědomě 

na škodu dlužníka.  

Byla-li směnka samostatně postoupena s účinky obyčejného postupu, bude 

situace dlužníka o poznání příznivější, neboť tento bude moci proti novému majiteli 

směnky úspěšně uplatnit námitku osamostatnění zajišťovací směnky. Ani v případě, kdy 

by v průběhu námitkového řízení byla směnka převedena zpět na věřitele příčinné 

pohledávky, kdy by tento nově v řízení vystupoval jako žalobce, nemění to nic na 

úspěšnost dlužníkovy vznesené námitky.128 

Za nejméně příznivou je pak třeba považovat situaci, kdy je směnečným 

způsobem postoupena zajišťovací směnka a současně je na jiného nového věřitele 

postoupena i příčinná pohledávka, kdy nový nabyvatel směnky nejedná vědomě k tíži 

dlužníka, a je-li vůči dlužníkovi zajištěná pohledávka uplatněna před směnečnou 

                                                 
126 TRAURIG, Vojtěch Pavel. Převod zajišťovací směnky. Právní rádce. [online]. 2009 [cit. 8. 4. 2014]. 
Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-36435420-prevod-zajistovaci-smenky. 
127 Pokud by směnka byla převedena až po protestu pro neplacení nebo po uplynutí lhůty k protestu, má 
indosament účinky jen obyčejného postupu a nelze tak hovořit o postoupení směnečným způsobem. K tomu 
viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 8. 2005, sp. zn. 29 Odo 838/2004. 
128 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2005, č.j. 54 Cm 90/2003-152. 
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pohledávkou. Za daného stavu je možnost dlužníka ubránit se povinnosti dvojího 

placení značně limitovaná. 

Pohlédneme-li na vše výše uvedené z pozice věřitele, a to ať už věřitele 

původního či osob, jež nabyly práva z příčinného vztahu, či vstoupily do pozice věřitele 

zajišťovací směnky, nezbyde než konstatovat, že ani pro ně důsledky osamostatnění 

zajišťovací směnky nemusí být jen příznivé. Je-li kupříkladu zajišťovací směnka 

osamostatněna samostatným převodem zajišťovací směnky nesměnečným způsobem, 

vystavuje se nabyvatel směnečné pohledávky poměrně vysokému riziku dlužníkovi 

úspěšné obrany v případě soudního sporu, neboť dlužník má vůči novému směnečnému 

věřiteli k dispozici veškeré námitky, které by měl vůči věřiteli původnímu, tedy 

především námitku osamostatnění zajišťovací směnky, námitku excesivního uplatnění 

zajišťovací směnky či námitku zániku příčinné pohledávky. Avšak ani v případě, kdy je 

zajišťovací směnka postoupena směnečným způsobem, mohou být uvedené námitky 

dlužníka úspěšné, a to za situace, kdy nový majitel zajišťovací směnky při jejím 

nabývání vědomě jednal k tíži dlužníka.129 Dokazování, zda jednal nabyvatel směnky 

vědomě k tíži dlužníka či nikoli, může být poměrně komplikované. Obecně lze říci, že 

větší péče při nabývání směnky se očekává v případě, pokud jde o směnku znějící na 

částku, jež není v obchodním styku běžná.130 Současně může situaci dlužníka výrazně 

napomoci uvedení doložky o zajišťovacím charakteru směnky přímo do jejího textu. 

 

4.2.4. Ochrana před excesivním využitím zajišťovací směnky jejím osamostatněním 
 

S osamostatněním zajišťovací směnky, které ve výsledku vede k poškození 

dlužníka, se v praxi lze setkat bohužel poměrně často. Nabízí se však pro dlužníka 

alespoň nějaké nástroje, jak riziko takového zneužití zajišťovací směnky eliminovat či 

                                                 
129 Ustanovení § 17 ZSŠ. 
130 KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 39. 
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přinejmenším snížit? A jakou ochranu poskytuje dlužníkům ze zajišťovacích směnek 

v této oblasti platné právo?  

Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole této práce, zákonná úprava se nijak 

specificky nezabývá využitím směnky jako prostředku zajištění a pojem „zajišťovací 

směnka“ jí není znám. Stejně tak ani ustanovení o možnosti, resp. nemožnosti, oddělení 

zajišťovací směnky od příčinné pohledávky v zákonech není zakotveno. Bohužel ani 

nový občanský zákoník si evidentně nekladl za cíl na tomto stavu ničeho změnit. 

Porovnáme-li ustanovení nového občanského zákoníku a občanského zákoníku z roku 

1964, dojdeme k následujícímu: 

 V novém občanském zákoníku je postoupení pohledávky upraveno v ust. § 1879 

a následujících. Z pohledu problematiky osamostatnění zajišťovací směnky je důležité 

zaměřit se na ustanovení § 1880 odst. 1 NOZ, jež zní: „Postoupením pohledávky 

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

zajištění.“  Srovnáme-li ekvivalentní ustanovení § 524 odst. 2 v občanském zákoníku 

z roku 1964 znějící: „S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna 

práva s ní spojená,“ vyvstane otázka, zda je změnou tohoto ustanovení jakkoli dotčena 

možnost osamostatnění zajišťovací směnky. Jak již bylo naznačeno výše, nutno 

konstatovat, že k žádné změně nedochází. Ačkoli zajišťovací směnka je bezesporu 

prostředkem k zajištění pohledávky, není prostředkem vyznačující se akcesoritou 

k závazku zajišťovanému. Naopak, zajišťovací směnka je dále ovládána svou 

abstraktností, jakožto základní vlastností vyplývající z povahy směnky jako cenného 

papíru. Proto ani právní úprava nového občanského zákoníku nemění ničeho na 

zákonnosti jednání vedoucímu k osamostatnění zajišťovací směnky.  

Rezignování na zákonnou úpravu této problematiky nutno považovat za 

politováníhodné. Chalupa131 o této situaci hovoří jako o nevyužité příležitosti, s čímž 

lze jedině souhlasit. Především zvážíme-li důraz na ochranu slabší strany 

                                                 
131 V podrobnostech viz CHALUPA, Radim. Zajišťovací směnka a nový občanský zákoník. Sborník Dny 
práva 2012, Část V. - Komplexní reforma soukromého práva. [online]. 2012 [cit. 3. 4. 2014]. Dostupné z: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/prispevky-reforma.html. 
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v závazkových právních vztazích, rozsah zákoníku a jeho aspiraci o úpravu 

občanskoprávních vztahů co možná nejkomplexnější, pak se absence ustanovení o 

zamezení možnosti převedení zajišťovací směnky bez současného postoupení příčinné 

pohledávky, které by přineslo nesmírný pokrok v oblasti ochrany směnečného dlužníka, 

jeví jako až překvapivá a poněkud nešťastná.  

Vzhledem k absenci potřebné právní úpravy a k četnosti osamostatnění 

zajišťovací směnky vedoucího k poškození směnečného dlužníka by tak dlužník již při 

vstupování do směnečného vztahu měl činit kroky k eliminaci nebezpečí pro něj 

případně plynoucího.132 V praxi se bude jednat především o smluvní ujednání o zákaz 

osamostatnění zajišťovací směnky. Avšak ani takové ujednání bohužel nelze z pohledu 

dlužníka považovat za absolutní ochranu, když ani to dle rozhodovací praxe soudů 

nemůže zabránit platnému převodu zajišťovací směnky, který vede k jejímu 

osamostatnění. 133  V tomto lze odkázat například na rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze,134 jenž vyslovil, že v případě, kdy smlouva o zajištění závazku směnkou 

vyloučí převod zajišťovací směnky, nezpůsobuje porušení této dohody neplatnost 

takového převodu, pokud byl uskutečněn v souladu s obecnými předpisy směnečného 

práva. Judikaturu v této věci lze označit za ustálenou, když se s obdobnou argumentací 

lze setkat i v množství rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.135 Některá rozhodnutí však 

přesto vyvolávají rozporuplné reakce odborné veřejnosti. Především se jedná o ta 

rozhodnutí136 soudů, kterými je za platný označován i převod směnky na jméno, tzv. 

rektasměnky, jenž je učiněn v rozporu se smluvním ujednáním.137 Názor, že takový 

                                                 
132 CHALUPA 2009 op. cit., s. 100-101. 
133 O praktickém významu takového ujednání však polemizuje dále Kovařík, když uvádí, že trvá-li smlouva o 
zajištění určité pohledávky určitou směnkou, je zákaz osamostatnění zajišťovací směnky takovému vztahu 
vlastní. K tomu viz blíže KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 38. 
134 Rozsudek Vrchního soud v Praze ze dne 13. 7. 2004, sp. zn. 5 Cmo 242/2004, publikován v: Právní 
rozhledy, 2005, č. 10. 
135 Viz například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 29 Cdo 283/2008 či rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 280/2005, publikován v: Soudní judikatura. 2006, č. 
8, pod číslem 118. 
136 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. 29 Cdo 1484/2008. 
137 K tomu viz např. CHALUPA 2009 op. cit., s. 105. 
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převod rektasměnky je neplatným právním jednáním zdůrazňuje opakovaně Chalupa.138  

S jeho postojem se ztotožňuje i autorka tohoto textu. Nelze nikterak relevantně 

zdůvodnit, proč by se na převod rektasměnky, jenž je uskutečňován formou obyčejného 

postupu pohledávky dle občanského zákoníku, nemělo vztahovat ust. § 1881 

odst. 1 ObčZ, tedy proč by takový převod neměl být stižen neplatností pro rozpor 

s ujednáním o nemožnosti postupu. Ačkoli lze judikaturu v této oblasti považovat za 

ustálenou, neměla by být používána jako jakýsi štít pro opakující se chybná rozhodnutí. 

Naopak by si tato problematika zasloužila revizi například formou stanoviska 

Nejvyššího soudu. 

Přesto však nelze výslovné smluvní ujednání o zákazu osamostatnění zajišťovací 

směnky chápat jako bezcenné. V prvé řadě takové ujednání způsobuje nemožnost platně 

osamostatnit zajišťovací směnku samostatným převodem příčinné pohledávky pro 

rozpor s ust. § 1880 odst. 1 občanského zákoníku a současně v případě, kdy je v rozporu 

se smluvním ujednáním osamostatněna zajišťovací směnka samostatným převodem 

směnky, otevírá se dlužníkovi prostor k uplatnění práva na náhradu škody,139 která mu 

takovým jednáním věřitele vznikla. 

Dlužníku se nabízí i další možnosti, kterými sice nezabrání osamostatnění 

zajišťovací směnky, ale pro případ, že k němu dojde, výrazně zlepší své postavení. 

Těmito možnostmi jsou především vystavení směnky na jméno (z důvodu možnosti 

uplatňování kauzálních námitek vůči novému majiteli směnky) a výslovné uvedení 

zajišťovací funkce směnky do jejího textu.140 

 

 

 

                                                 
138 CHALUPA, Radim. Osamostatnění zajišťovací směnky. Právní rádce. 2000, č. 7, s. 18 – 21. ISSN 1210-
4817. 
139 Ustanovení § 2913 odst. 1 ObčZ. 
140 Blíže viz následující kapitolu práce. 
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5. Soudní uplatnění pohledávky ze zajišťovací směnky 

 

Není-li příčinný dluh ani dluh ze zajišťovací směnky dlužníkem uhrazen, 

nezbývá věřiteli než se obrátit se svým nárokem na příslušný soud. V následující 

kapitole práce se autorka hodlá zaměřit na specifika vyplývající z charakteru 

uplatňované směnky jako směnky zajišťovací. Podrobněji bude následně pojednáno o 

námitkách, které jsou dlužníkům ze zajišťovací směnky za určitých okolností 

k dispozici a které mohou poskytnout efektivní obranu proti žalobou uplatněnému 

nároku ze zajišťovací směnky. 

 

5.1. K procesnímu postupu žalobce při uplatňování práv ze zajišťovací 
směnky 

 

Jak již bylo uváděno v předchozích kapitolách této práce, důvodem, proč jsou 

směnky emitovány jako prostředky zajištění, je zlepšení procesního postavení věřitele 

pro případ, kdy dlužník řádně nesplní svůj směnkou zajištěný dluh. Soudní uplatňování 

práv ze zajišťovací směnky namísto uplatňování práv z původního příčinného vztahu 

přináší totiž věřiteli řadu výhod. Situace věřitele je usnadněna jak z pohledu jeho 

důkazní povinnosti, tak z pohledu očekávatelné délky soudního řízení. Ve směnečném 

soudním řízení, které má svého předchůdce v římských řízeních o abstraktních 

kontraktech, které poskytovaly věřiteli výhodu režimu přísného práva,141 nejsou totiž velké 

nároky kladeny na žalobce, nýbrž jsou kladeny na žalovaného, chce-li se úspěšně žalobě 

ubránit.142 

                                                 
141 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 10. 2012, Pl. ÚS 16/12, zveřejněno ve Sbírce zákonů České 
republiky ze dne 9. 11. 2012, ročník 2012, částka 138. 
142 K břemenu tvrzení a břemenu důkaznímu žalobce a žalovaného ve směnečném soudním řízení viz např. 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 5 Cmo 427/2011. 



43 
 

Základní povinností žalobce ve směnečném řízení je předložení originálu 

směnky. Tato povinnost vyplývá nejen z ust. § 175 OSŘ, které hovoří o „předložení 

prvopisu směnky“, ale i z povahy směnky, která není pouze jakýmsi důkazem o 

existenci pohledávky, ale je substrátem, do níž je směnečná pohledávka inkorporována. 

Jak upozorňuje i Derka,143 není postačující předložit soudu kopii směnky, vždy je nutno 

již k žalobě (v praxi půjde nejčastěji o návrh na vydání směnečného platebního rozkazu) 

předložit originál předmětné směnky. V případě, kdy by originál směnky nebyl založen 

v soudním spise, nemohl by soud žalobě vyhovět, neboť by si nemohl být jist 

žalobcovou trvající žalobní legitimací v době rozhodování o jeho nároku. Právě 

předložení platné směnky je jedinou důkazní povinností žalobce, což vyplývá z povahy 

směnečného závazku jako závazku nesporného a abstraktního. 

Avšak ani u žalob ze směnky není nic změněno na obecných povinnostech 

žalobce stanovených v ust. § 79 OSŘ. Z pohledu směnečné žaloby je nutno věnovat 

pozornost především povinnosti „vylíčení rozhodných skutečností“. Dozajista je třeba 

předmětnou směnku v žalobě řádně identifikovat, ale vzhledem k již výše uváděné 

abstraktnosti směnečného závazku je kupříkladu líčení obsahu směnečné dohody nejen 

zbytečné, ale často z pohledu žalobce také kontraproduktivní.144,145  

Chce-li majitel směnky plně využít jejího potenciálu v oblasti urychlení 

soudního řízení o daném nároku, musí v žalobě výslovně navrhnout vydání směnečného 

platebního rozkazu, neboť, jak vyplývá z ust. § 175 odst. 1 OSŘ, soud směnečný 

platební rozkaz může vydat pouze na žalobcův návrh.  

 

 

                                                 
143 DERKA, Ladislav. Typické procesní chyby účastníků ve sporech o zaplacení směnky. Bulletin advokacie. 
2007, č. 12, s. 25. ISSN 1210-6348. 
144 Ibid., s. 26. 
145 K břemenu důkaznímu a břemenu tvrzení ve směnečném řízení viz například rozsudek Vrchního soudu 
v Praze ze dne 28. 5. 2012, sp. zn. 9 Cmo 101/2012. 
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5.2. K obraně žalovaného v soudním řízení o nároku ze zajišťovací směnky 
 

Jak bylo zmíněno výše, chce-li žalobce, aby soudní řízení o jeho nároku ze 

směnky proběhlo co nejrychleji, navrhne ve své žalobě vydání směnečného platebního 

rozkazu. Jelikož ve většině případů k tomuto návrhu ze strany žalobce skutečně 

dochází, bude se autorka práce v následující části práce věnovat právě průběhu 

soudního řízení poté, co je vydán směnečný platební rozkaz. 

V okamžiku, kdy je žalovanému směnečný platební rozkaz doručen do vlastních 

rukou,146 počíná mu běžet 15 denní lhůta, v níž musí buďto uhradit, co mu směnečný 

platební rozkaz ukládá, nebo vznést námitky, v nichž je povinen vylíčit vše, co proti 

směnečnému platebnímu rozkazu namítá. 147 

Nutno doplnit, že 15 denní lhůta pro podání námitek proti směnečnému 

platebnímu rozkazu je poměrně novým „výdobytkem“ ulehčující situaci žalovaného. 

Dříve byly podmínky pro žalovaného po vydání, resp. doručení směnečného platebního 

rozkazu, totiž mnohem přísnější, neboť mu dopřávaly lhůtu pro podání námitek v délce 

pouhých 3 dnů. Tak krátkou lhůtu však shledal Ústavní soud ČR za protiústavní,148 

neboť, jak ve svém nálezu uvedl, přispívala k nerovnováze mezi směnečnými věřiteli a 

směnečnými dlužníky, když směneční dlužníci byli vystaveni nepřiměřenému tlaku.149 

Ústavní soud ČR dále toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že postupem času došlo 

k rozšíření institutu směnky, který se tradičně používal jen ve vztazích mezi 

podnikateli, i do vztahů nepodnikatelských, kdy tito dlužníci - nepodnikatelé s ohledem 

                                                 
146 Zákonem č. 293/2013 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, byla vyloučena možnost náhradního 
doručení směnečného platebního rozkazu. Tímto bylo směnečné řízení opět přiblíženo „klasickému“ 
soudnímu řízení.  
147 Ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ. 
148 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 10. 2012, Pl. ÚS 16/12, zveřejněno ve Sbírce zákonů České 
republiky ze dne 9. 11. 2012, ročník 2012, částka 138. Dále viz například ROPKOVÁ, Alena. Prodloužení 
lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. Epravo.cz [online]. 2013 [cit. 8. 4. 2014].   
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prodlouzeni-lhuty-k-podani-namitek-proti-smenecnemu-
platebnimu-rozkazu-87886.html 
149  S tímto nálezem Ústavního soudu ČR byla mezi odbornou veřejností vedena polemika. Názorový 
oponenti, jako např. ústavní soudce Balík, namítali, že prodloužením lhůty k podání námitek nebude nijak 
přispěno ke spravedlivějšímu a ústavně konformnějšímu procesu, a to s ohledem na typickou přísnost 
směnečného a šekového práva. 
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na krátkost lhůty neměli reálnou možnost vznést proti směnečnému platebnímu rozkazu 

kvalifikované námitky. Po tomto zásahu Ústavního soudu ČR byla lhůta pro podání 

námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu prodloužena na 8 dnů,150 aby ke dni 

1. 5. 2013 nabyla délky dokonce dnů patnácti. Došlo tak tedy ke sjednocení délky lhůty 

k podání odporu proti „obyčejnému“ platebnímu rozkazu a délky lhůty pro podání 

námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. 

S uvedeným prodloužením lhůty pro uplatnění námitek proti směnečnému 

platebnímu rozkazu a s důvody, které pro takový krok uvádí Ústavní soud, lze dle 

autorky textu nepochybně souhlasit. Třídenní lhůta byla lhůtou šibeniční, především 

zvážíme-li obrovské nároky, které jsou díky přísné koncentraci kladeny na preciznost 

podaných námitek. Dlužník byl nucen během nesmírně krátké lhůty shromáždit veškeré 

podklady, z nichž mohl vyvodit své námitky a tyto námitky precizně formulovat, 

nejlépe za pomoci advokáta, kdy i vyhledání vhodného právního zástupce muselo být 

učiněno během extrémně krátkého času. S ohledem na povahu směnečného řízení by se 

však autorka spíše klonila ke lhůtě nikoli 15, ale 8 dnů, když je nutno brát ohled nejen 

na postavení dlužníka, ale též na práva a oprávněné zájmy věřitele a charakter 

směnečného řízení. 

Splňuje-li žalobcem uplatněná směnka veškeré formální náležitosti a je-li 

uplatněna řádně a aktivně věcně legitimovanou osobou, je obrana žalovaného proti 

takové směnce přirozeně obtížná, ne-li nemožná. Avšak ani za situace, kdy je směnka 

uplatněna excesivně, není postavení dlužníka nikterak jednoduché. Své postavení může 

sice dlužník výrazně zlepšit již při vstupování do směnečného závazku (například 

písemným uzavřením směnečné dohody, emitováním směnky s doložkou „nikoli na 

řad“ apod.), ale ani taková bdělost dlužníka není rozhodně zárukou úspěchu v případě 

excesivně uplatněné zajišťovací směnky. O jeho úspěchu v soudním řízení bude 

rozhodovat především preciznost jeho obrany. Po vydání směnečného platebního 

                                                 
150 Zákon č. 404/2012 Sb., zveřejněný ve Sbírce zákonů České republiky dne 27. 11. 2012, sbírka:  404/2012, 
částka:  148/2012. 
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rozkazu je následné námitkové řízení vedeno přísnou koncentrací, o to jsou nároky na 

kvalitu obrany žalovaného vyšší.  

Břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně veškerých námitek a jejich 

důvodnosti nese samozřejmě žalovaný.151 Je tedy na něm, aby vylíčil, v čem spatřuje 

důvod, proč by na uplatněnou směnku nemělo být placeno, uvedl okolnosti, z nichž 

tento důvod vyvěrá a vše podložil relevantními důkazy. V rozhodovací praxi soudů 

však vyvstala zásadní otázka, do jaké míry musí být obrana dlužníka uplatněná v rámci 

lhůty pro podání námitek vyčerpávající. Ustanovení § 175 odst. 1 občanského soudního 

řádu ukládá žalovanému povinnost uvést v námitkách vše, co proti směnečnému 

platebnímu rozkazu namítá. Z dikce tohoto ustanovení by mohlo být vyvozeno, že 

žalovaný musí uvést veškerá příslušná tvrzení a navrhnout veškeré důkazy během 

prekluzivní 15 denní lhůty a tedy že k žádným později uvedeným tvrzením či důkazům 

soud s ohledem na přísnou koncentraci nemůže přihlédnout. Takový výklad však ve 

svém nálezu152 rezolutně odmítl Ústavní soud, který judikoval, že zásadu koncentrace 

nelze vztahovat na důkazní návrhy, naopak, je-li kupříkladu vznesena námitka 

nepravosti podpisu na směnce, může dlužník důkazní návrhy k prokázání tohoto tvrzení 

přednášet i po uplynutí lhůty k podání námitek, neboť opačný výklad ust. § 175 odst. 1 

občanského soudního řádu by představoval porušení principu spravedlnosti. Tento 

výklad Ústavního soudu sice bezpochyby alespoň částečně ulehčuje obtížnému 

postavení žalovaného ve směnečném řízení, na druhou stranu ovšem také narušuje 

oprávněné očekávání žalobce, že soudní řízení po vydání směnečného platebního 

rozkazu bude probíhat bez průtahů, když je jinak řízeno obecnou zásadou přísné 

koncentrace. Lze si bohužel představit situaci, kdy bude žalovaný řízení neúměrně 

prodlužovat předkládáním nových a nových důkazů k podložení svých tvrzení. Ačkoli 

soud samozřejmě nemá povinnost veškeré důkazy provádět a má tak možnost „umírnit“ 

žalovaného, jistě lze z pohledu směnečných věřitelů nahlížet na předložený výklad 

Ústavního soudu s jistou obavou. Názor Ústavního soudu navíc odporuje i kurzu 

                                                 
151 Viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 3. 1999, sp. zn. 32 Cdo 2383/98, uveřejněný v: 
Soudní judikatura. 1999, č. 8, pod číslem 84. 
152 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 2009, sp. zn.  III. ÚS 3300/07. 



47 
 

nastolenému dřívější judikaturou a současně neodpovídá ani smyslu prvorepublikové 

právní úpravy.153  

 

5.2.1. Klasifikace námitek 
 

Námitky, jež mohou být žalovaným k obraně užity, lze třídit podle několika 

hledisek do různých kategorií.154 Následující pojednání bude zaměřeno na klasifikaci 

těch námitek, které je především nutno rozlišovat při obraně proti uplatněné zajišťovací 

směnce; výklad bude proto zaměřen na skupiny námitek absolutních a relativních, 

směnečných a nesměnečných. 

Absolutní námitky jsou ty námitky, které jsou bezprostředně spjaty s obsahem 

směnky nebo se směnečným závazkem.155  Obrana dlužníka spočívající v absolutní 

námitce tak bude například námitka neexistence platné směnky či zánik směnečného 

závazku. Absolutní námitka nikdy nemůže spočívat v těch okolnostech, které leží mimo 

samotný směnečný vztah.  

Naopak relativní námitky jsou takové námitky, které zcela nebo zčásti vyvěrají 

z mimosměnečného vztahu směnečného dlužníka a směnečného věřitele.156 Relativní 

námitky tedy nenapadají samotnou existenci směnečného závazku. Naopak pouze 

přináší odůvodnění, proč by na směnku nemělo být směnečným dlužníkem placeno, 

ačkoli jeho směnečný závazek vůči směnečnému věřiteli existuje a dlužník jej nepopírá. 

Do kategorie relativních námitek spadají také tzv. námitky kauzální, které jsou základní 

obranou mnoha dlužníků ze zajišťovací směnky. Kauzální námitky jsou založeny na 

příčinném vztahu mezi směnečným věřitelem a směnečným dlužníkem, tedy na vztahu, 

který byl důvodem vzniku vztahu směnečného.   

                                                 
153 JURÁŠ, Marek: Námitky ve směnečném řízení z pohledu ústavního soudu. Jurisprudence. Wolters 
Kluwer, 2013, č. 6, s. 21. ISSN 1802-3843. 
154 V podrobnostech viz CHALUPA 2009 op. cit., s. 119. 
155 CHALUPA 2009 op. cit., s. 119. 
156 Ibid. 
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 Směnečné námitky jsou námitky, které sice mohou částečně vyvěrat i z okolností 

stojících mimo směnečný vztah, avšak bezprostředně se směnečným vztahem či se 

směnkou souvisí. Nesměnečné námitky jsou pak založeny na okolnostech existujících 

zcela mimo samotný směnečný vztah, tedy nejčastěji vyvěrají z příčinného vztahu mezi 

věřitelem a dlužníkem či z různých mimosměnečných ujednání.157 

 

5.2.2. Uplatnitelnost kauzálních námitek směnečným dlužníkem 
 

Rozdělení námitek podle výše uvedených kritérií rozhodně nelze považovat za 

samoúčelné. Naopak skutečnost, zda je ta která námitka námitkou absolutní či relativní, 

resp. směnečnou či nesměnečnou, má zásadní vliv na možnost jejich reálného uplatnění 

v rámci směnečného sporu. Například je-li námitka námitkou absolutní, může ji uplatnit 

každý směnečný dlužník vůči každému směnečnému věřiteli. Takto jednoznačná situace 

však zdaleka nepanuje u námitek relativních.  

Vzhledem k rozsahu této práce se samozřejmě nelze podrobně věnovat všem 

jednotlivým námitkám a možnostem jejich uplatnění. Avšak jelikož pro spory ze 

zajišťovacích směnek jsou zásadní námitky spojené s původním příčinným vztahem, 

bude následující část práce věnována právě kauzálním námitkám a limitům jejich 

uplatnění směnečnými dlužníky.   

Veškeré kauzální námitky mají svůj základ ve směnečné smlouvě. Mezi 

nejčastější kauzální námitky dlužníků patří především námitka zániku příčinné 

pohledávky, resp. zajišťovaného dluhu, námitka zániku či neexistence dohody o 

zajištění směnkou nebo kupříkladu námitka nesplatnosti zajišťované pohledávky a tím 

pádem předčasného uplatnění zajišťovací směnky.158 

                                                 
157 Ibid., s. 120. 
158 V podrobnostech viz KOVAŘÍK 2009 op. cit., s. 61 – 74. 
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Avšak jak bylo zmíněno výše, kauzální námitky patří do skupiny námitek 

relativních. Aby byla dlužníkem jakákoli relativní námitka (a tedy i kauzální námitka) 

uplatnitelná, musí k ní v prvé řadě mít tzv. vlastní vztah. Obdobně tato podmínka bude 

platit i na straně věřitele – aby vůči němu byla ta která kauzální námitka uplatnitelná, 

musí i věřitel k ní mít vlastní vztah. Vlastním vztahem pak rozumíme vazbu mezi 

základem námitky a danou osobou, kdy tato vazba má obvykle podobu účasti na 

právním vztahu či právním jednání, na kterém je námitka založena.159  

V případě, kdy je kauzální námitka uplatňována dlužníkem, který je jak 

dlužníkem ze směnky tak z kauzálního vztahu, nebude o jeho vlastním vztahu ke 

kauzální námitce pochyb. Složitější situace však nastává, je-li směnka uplatněna vůči 

směnečnému dlužníku, který není současně v kauzálním vztahu vázán, jako je tomu 

například v případě směnečného rukojemství. Směnečný rukojmí se z podstaty svého 

postavení nebude zpravidla příčinného vztahu účastnit, a proto bude postrádat i vlastní 

vztah ke kauzální námitce. Chce-li však žalovaný i přes nedostatek vlastního vztahu k 

námitce obranu na ní založenou použít, otevírá se mu možnost si vlastní vztah 

k námitce vytvořit, a to například vstoupením do práv a povinností dlužníka, který 

vlastní vztah k dané kauzální námitce nepostrádá.160   

Jaké skutečnosti však musí žalovaný uvést, má-li být jeho obrana založená na 

kauzální námitce úspěšná? K této otázce se ve svém rozsudku161 vyjádřil Nejvyšší soud, 

když stanovil, že žalovaný musí v námitkách alespoň stručně vylíčit obsah směnečné 

smlouvy, která byla důvodem vzniku směnky (tedy především musí určit, jaký dluh 

měla směnka zajišťovat) a současně uvede skutečnosti, kvůli kterým by měl být 

zproštěn povinnosti směnku zaplatit (tedy například že příčinná pohledávka byla 

zaplacena, zanikla započtením a podobně). 

 

 
                                                 
159 Viz CHALUPA 2009 op. cit., s. 123. 
160 CHALUPA 2009 op. cit., s. 130. 
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2163/2008. 
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5.2.3. Uplatnitelnost kauzálních námitek směnečným dlužníkem vůči novému 
nabyvateli směnky 

 

Obecně je možno říci, že směnku lze postoupit buďto směnečnou nebo 

nesměnečnou cestou, tedy buďto způsoby vymezenými v zákoně směnečném a 

šekovém, nebo naopak obecným postupem stanoveným pro postoupení pohledávky 

občanským zákoníkem.162 Skutečnost, jakým způsobem došlo k převodu směnečné 

pohledávky, má nesmírný dopad na možnost směnečného dlužníka úspěšně vznést 

kauzální námitky vůči novému nabyvateli směnky. 

Z pohledu směnečného dlužníka je rozhodně příznivější, je-li směnka 

postoupena nesměnečnou cestou, neboť takto může uplatňovat vůči novému majiteli 

směnky veškeré kauzální námitky, které by mohl uplatnit vůči majiteli předchozímu, 

neboť nový majitel nastupuje do práv a povinností svého předchůdce. Avšak pokud je 

směnka samostatně postoupena směnečnou cestou, tedy nejčastěji prostřednictvím 

indosamentu, je tímto materializována abstraktnost směnečné pohledávky a směnečný 

dlužník tak vůči nabyvateli směnky již nemůže uplatnit ty kauzální námitky, které sice 

mohl uplatnit vůči původnímu majiteli, ale ke kterým nový majitel již nemá vlastní 

vztah.163, 164  

Často tak dochází k situaci, která může být pro dlužníka fatální a může zcela 

zamezit uplatnění jinak oprávněné obrany založené na příčinném vztahu, který byl 

základem pro vznik dané zajišťovací směnky. Jedině v případě, kdy by indosatář získal 

ke kauzální námitce vlastní vztah (například vstoupil-li by do příčinného vztahu, 

z něhož dlužník vyvozuje svou kauzální námitku)165 či by při nabytí směnky jednal 

                                                 
162 Ustanovení § 1879 a násl. ObčZ. 
163 Viz například rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 41 ICm 1121/2011. 
164 Výjimku tvoří ty případy, kdy je směnka indosována až po protestu pro neplacení anebo po uplynutí lhůty 
k tomuto protestu, kdy má indosament účinky obyčejného postupu (ust. § 20 odst. 1 ZSŠ). K tomu dále viz 
například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 1636/2005. 
165 Situace, kdy na indosatáře současně s rubopisováním směnky byla převedena i kauzální pohledávka a 
indosatář znal obsah směnečné dohody, byla řešena například Vrchním soudem v Praze. Viz rozsudek 
Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 3. 2008, sp. zn. 12 Cmo 382/2007, redakčně publikováno v: DERKA, 
Ladislav. Námitky z vlastního vztahu směnečného dlužníka vůči nabyvateli směnky a vůči předchozímu 
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vědomě ke škodě dlužníka,166 zůstala by možnost směnečného dlužníka užít kauzální 

námitky zachována.  

K praxi některých směnečných věřitelů, kteří účelově postupují směnku pouze za 

se záměrem zmařit možnost dlužníka vznášet kauzální námitky, se vyjádřil ve svém 

nálezu167 i Ústavní soud. Ten především zdůraznil, že v případě, kdy indosací směnky 

dochází ke zneužití práva (tedy je směnka indosována právě za účelem způsobit 

nedůvodnou újmu jinému) neměl by obecný soud poskytnout takovému jednání právní 

ochranu, byť by takové jednání bylo právem dovolené.  

Postoj Ústavního soudu je samozřejmě z pohledu ochrany dlužníků, jejichž 

zajišťovací směnka je na jejich úkor majitelem účelově indosována, aby byla vyloučena 

dlužníkova obrana založená na kauzálních námitkách, více než pochopitelný. Opět je 

nutno zdůraznit, do jaké míry by mohla být situace zjednodušena, kdyby došlo 

k zákonnému zákazu osamostatnění zajišťovací směnky. Za současné situace je tak 

nelehký úkol nalezení rovnováhy mezi ochranou práv nabyvatele směnky a směnečného 

dlužníka, který může být převedením zajišťovací směnky výrazně poškozen, na bedrech 

obecných soudů. 

Závěrem pojednání o uplatnitelnosti kauzálních námitek lze opětovně apelovat 

na bdělost dlužníků vstupujících do směnečného vztahu. Už jen pouhá skutečnost, že 

dlužník bude trvat na vystavení směnky s doložkou „nikoli na řad“ a do textu směnky 

po dohodě s věřitelem uvede údaj o zajišťovacím charakteru směnky, může nebývale 

zlepšit budoucí postavení žalovaného v případném soudním sporu. 

 

 

                                                                                                                                                     
majiteli směnky, nemožnost změny žaloby po vydání směnečného platebního rozkazu. Obchodní právo. 
Rubrika Z rozhodovací praxe. 2009, č. 2, s. 23 – 29. 
166 Ustanovení § 17 ZSŠ.  
167 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. IV. ÚS 457/10. 
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6. K užití směnky jako prostředku zajištění dluhu 

vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru 

 

 Využívání směnky jako prostředku zajištění spotřebitelských úvěrů bylo ještě 

v nedávné době poměrně hojným jevem. Avšak byli to právě dlužníci ze 

spotřebitelských úvěrů, kteří se často stávali oběťmi nekalého nakládání se 

zajišťovacími směnkami a jejich excesivního uplatňování. Nemalá část poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů nepostupovala v souladu se směnečnými smlouvami, docházelo 

k vyplňování blankosměnek v rozporu s vyplňovacím právem, směnky byly 

osamostatňovány indosováním na třetí subjekty a byl to spotřebitel, kdo byl za daných 

okolností nucen platit na základě zajišťovací směnky více, než kolik dle kauzálního 

vztahu měl, či dokonce platit svůj dluh ve výsledku dvakrát, když byla zajišťovací 

směnka osamostatněna a spotřebitel se nebyl schopen ubránit placení jak příčinné 

pohledávky, tak závazku ze směnky. Navíc osoby využívající služeb pochybných 

poskytovatelů úvěrů obvykle nepatří mezi ty, kteří mají dostatečnou znalost práva a 

přístup k rychlé, kvalitní právní pomoci. O to byli jako slabší smluvní strany 

zranitelnější a jejich postavení slabší. 

 Na tuto situaci v lednu roku 2013 zareagoval zákonodárce, a to přijetím zákona 

č. 43/2013 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 

úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZoSpÚ“). S účinností k 25. 2. 2013 

touto novelou došlo k absolutnímu zákazu168 užití směnky jako prostředku zajištění 

spotřebitelského úvěru.169 Tento krok zákonodárce se jeví jako pochopitelný, když 

současně navazuje na mnohá vyjádření Ústavního soudu,170  který se již před 

předmětnou novelou snažil vystupovat na ochranu právních laiků. Tito se často právě 

                                                 
168 Ustanovení § 18 odst. 1 ZoSpÚ. 
169  V případě, že by byl tento zákaz porušen, není směnka stižena neplatností. Avšak věřitel a 
zprostředkovatel by společně a nerozdílně odpovídali spotřebiteli za způsobenou škodu. Viz ust. § 18 odst. 2 
ZoSpÚ. 
170 Viz například nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 10. 2012, Pl. ÚS 16/12, zveřejněno ve Sbírce zákonů 
České republiky ze dne 9. 11. 2012, ročník 2012, částka 138. 
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v souvislosti se směnkami zajišťujícími spotřebitelský úvěr, zatíženi přísnou 

formálností směnečného práva, stávali, jak bylo naznačeno výše, oběťmi cíleného 

zneužívání institutu zajišťovací směnky a dostávali se do situací s fatálními finančními 

důsledky. 

 Důvody171 pro přijetí takto razantní změny v právní úpravě spotřebitelského 

úvěru jsou dle autorky textu pochopitelné. Ačkoli by mohlo být namítáno, že bylo 

možno spotřebitelům poskytnout ochranu i méně „invazivním“ způsobem, než je 

absolutní zákaz užití směnky jako prostředku zajištění spotřebitelských úvěrů, těžko 

takový dostatečně účinný způsob najít. Soudy se dlouhodobě potýkaly s těžkou rolí 

hledání rovnováhy mezi směnečnou přísností a ochranou slabších smluvních stran, 

především pak spotřebitelů, před zjevným zneužíváním jejich práv.172 Předmětnou 

novelou jim zákonodárce nepochybně poskytl významnou pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 V podrobnostech viz Důvodovou zprávu k zákonu  č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., 
o spotřebitelském úvěru. [online] [cit. 9. 4. 2014]. Dostupné z: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uUrFS6mI3w8J:www.komora.cz/download.aspx%3
Fdontparse%3Dtrue%26FileID%3D8533+&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a 
172 Viz Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. IV. ÚS 457/10. 
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Závěr 
 

 Užití směnky jako prostředku zajištění dluhu zůstává i v dnešní době rozšířenou 

praxí, a to nejen ve vztazích mezi podnikateli. Zajišťovací směnky zaujímají zcela 

specifické postavení mezi ostatními instrumenty zajišťujícími dluhy, když se výrazně 

liší jak co do svých vlastností (nevyznačují se subsidiaritou a akcesoritou, ale naopak 

abstraktností a samostatností), tak co do způsobu zvýhodnění, které věřiteli poskytují. 

Směnka v rukou věřitele působí především jako nástroj ke snazší a rychlejší cestě 

k exekučnímu titulu, když věřitel ze směnky v případě soudního uplatnění směnky není 

povinen prokazovat víc než právě existenci pravé, platné směnky. Naopak na bedrech 

dlužníka, tedy žalovaného, leží tíže břemene tvrzení a břemene důkazního ohledně 

všech skutečností, jimiž se hodlá uplatněné směnečné pohledávce bránit. S ohledem na 

poměrně přísnou koncentrací řízení, když žalovaný musí po vydání směnečného 

platebního rozkazu uvést ve stanovené lhůtě ve svých námitkách vše, co proti 

vydanému směnečnému platebnímu rozkazu namítá, nelze než uzavřít, že pozice 

dlužníka je v případném soudním řízení nepochybně o poznání složitější. Avšak 

význam zajišťovací směnky netkví rozhodně pouze v ulehčení procesní situace věřitele, 

jelikož současně nepochybně působí i jako prostředek podněcující dlužníka k řádnému 

plnění směnkou zajišťovaného dluhu. K soudnímu uplatnění zajišťovací směnky totiž 

nemá v ideálním případě vůbec dojít, směnka má naopak pozitivně působit na řádné 

plnění dlužníkových primárních povinností z příčinného vztahu. 

 Ačkoli tedy není zajištění dluhu směnkou pro mnohé své výhody hospodářské 

realitě cizí, nelze říci, že by se právo s touto funkcí směnky úspěšně vypořádalo. 

Naopak, lze se spíše klonit k názoru, že i přes jistou snahu (a to především v oblasti 

spotřebitelských úvěrů) zůstává právní úprava specifického postavení směnky jako 

prostředku zajištění neuspokojivá. Především je nutno upozornit na nedostatečnou 

ochranu dlužníka při excesivním využití směnky jejím osamostatněním. Je-li směnka 

odloučena od příčinné pohledávky prostřednictvím převodu směnky směnečným 

způsobem na nového věřitele, je dlužník vystaven reálnému nebezpečí vymáhání dluhu 
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jak ze směnky, tak z příčinné pohledávky a možnost jeho úspěšné obrany je krajně 

limitovaná. Autorka práce je přesvědčena, že v zájmu důrazu na ochranu slabší strany 

v soukromoprávních vztazích by mělo být uvažováno o přímém zákazu osamostatnění 

zajišťovací směnky, tedy o zákazu samostatného převodu zajišťovací směnky, resp. 

samostatného postoupení příčinné pohledávky. Věřiteli by se jeho právní postavení 

nikterak nezhoršilo, neboť uspokojení jeho příčinné pohledávky prostřednictvím jejího 

postoupení na třetí osobu by nic nebránilo, současně by však spolu s touto pohledávkou 

postupoval i zajišťovací směnku a dlužník by tak za žádných okolností nebyl nucen 

čelit dvojímu vymáhání téhož dluhu. Případně by postavení dlužníka mohlo být 

posíleno uzákoněním zákazu zajišťovat dluh směnkou jinou než na jméno. 

 Současně je však třeba mít na mysli, že i přes případnou snahu zákonodárce jsou 

to stále smluvní strany, které musí jako první dbát o svá práva. Ani sebedokonalejší 

zákony neochrání ty, kteří do (nejen) směnečných vztahů vstupují bez uvážení a jsou 

pak povinni nést z nich vyplývající, mnohdy nepříznivé, důsledky. Konkrétně 

směnečným dlužníkům ze zajišťovací směnky možno doporučit především sjednání 

dohody o zajištění směnkou v písemné podobě, stejně tak případné dohody o právu 

vyplnit blankosměnku. Dále by poučený směnečný dlužník měl trvat na uvedení 

doložky „nikoli na řad“ ve směnečné listině, či alespoň na přímém vyznačení její 

zajišťovací funkce. 

   Autorka práce věří, že cíle, které byly vytyčeny v úvodu této práce, byly 

splněny. Byly analyzovány nejzásadnější otázky spojené s užitím směnky jako 

zajišťovacího prostředku, kdy závěry zaujímané ke každému jednotlivému tématu byly 

vyvozeny na základě kritického hodnocení jak relevantních soudních rozhodnutí, tak 

odborné knižní a časopisecké literatury. Současně byly uvedeny i návrhy de lege 

ferenda. 
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Směnka jako zajišťovací instrument – Resumé 
 

Tato diplomová práce se zabývá specifickým užitím směnky jako prostředku 

zajištění dluhu. Cílem práce je podat co možná nejucelenější obecný pohled na danou 

problematiku a blíže rozebrat ty oblasti, které jsou z praktického hlediska nejdůležitější či 

ohledně kterých nepanuje mezi odbornou veřejností shoda.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá směnečným právem, a 

to nejen právními předpisy aktuálně platnými a účinnými, ale pohlíží také na historické 

zakotvení směnečného práva. Druhá kapitola přináší obecnou základní charakteristiku 

směnky, konkrétně se dále zabývá vlastnostmi směnečné pohledávky. Tato kapitola řeší 

také problematiku blankosměnky, a to především z pohledu práva vyplnit blankosměnku a 

důsledky zneužití tohoto práva.  Třetí kapitola analyzuje postavení směnky mezi jinými 

instrumenty zajišťujícími dluhy a zaměřuje se na porovnání nejdůležitějších vzájemných 

rozdílů, kterými jsou především abstraktnost a nezávislosti směnečné pohledávky oproti 

subsidiaritě a akcesoritě, jakožto atributy vlastními ostatním prostředkům zajišťujícím 

dluhy. Čtvrtá kapitola rozebírá podmínky řádného a excesivního využití zajišťovací 

směnky, zaměřuje se především na následky spojené s excesivním využitím zajišťovací 

směnky a nastiňuje kroky, které by měly být dlužníkem učiněny pro eliminaci rizik 

spojenými s osamostatněním zajišťovací směnky. Pátá kapitola se pak zaměřuje na 

problematiku soudního uplatnění zajišťovací směnky, zabývá se postavením žalobce a 

žalovaného v řízení včetně jejich procesních povinností. Dále jsou v kapitole podrobně 

rozebírány námitky, které má žalovaný v takovém řízení k dispozici. Závěrečná kapitola 

pak přináší pohled na užití zajišťovací směnky v oblasti zajištění spotřebitelského úvěru.  
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Bill of exchange as a securing instrument – Abstract 
 

This thesis deals with a specific use of bill of exchange as a securing instrument. 

The aim of the thesis is to bring a comprehensive general view on the topic as well as to 

closely analyse the most important areas or those areas which are problematic from the 

legal point of view. 

The thesis is composed of six chapters. Chapter one deals with the law of exchange 

in general. The chapter illustrates not only the relevant actual legislation, but intends to 

bring a wider historical frame as well. Chapter two contains general characteristic of bill of 

exchange, furthermore specifically focuses on the nature of obligation which is 

incorporated into each bill of exchange. Chapter two deals with the blank bill of exchange 

as well. It describes the nature of blank bills of exchange, examines the right to fill the 

blank spaces and questions connected with abuse of that right. Chapter three analyses the 

role of securing bill of exchange among another securing instruments and compares the 

most important differences which can be found among them – mainly the independency of 

obligation incorporated in securing bill of exchange in contrast with the subsidiarity of 

other securing instruments. Chapter four describes the conditions under which the use of 

securing bill of exchange can be considered as proper or vice versa improper, deals with the 

consequences of the improper use and outlines the steps which can be made by debtor to 

eliminate the risks connected with an independence of securing bill of exchange. Chapter 

five focuses on judicial exercise of rights connected with securing bill of exchange, 

describes the role of plaintiff and defendant and their procedural obligations. Concurrently, 

the objections which can be used by defendant are closely analysed. The last chapter gives 

the reader information about the use of bill of exchange as a securing instrument of 

consumer loans. 
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