
Diplomová práca Funkcie zmeniek s dôrazom na funkciu zaisťovaciu je rozdelená do 

siedmych kapitol a niekoľkých subkapitol. Prvá kapitola obsahuje stručné predstavenie 

hlavného zamerania a účelu práce. 

Jej cieľom je overenie hypotézy, či je zaisťovacia zmenka vhodným nástrojom zaisťovania 

záväzkov a ak áno, za akých podmienok. Napriek všeobecne rozšírenému názoru 

o výhodnosti pre veriteľa sa čitateľ dozvie, aké úskalia naňho pri jej používaní číhajú. 

Druhá kapitola vysvetľuje pojem zmenka zo širšieho uhla pohľadu vrátane jej vývoja 

a vývoja platnej právnej úpravy. Porovnáva tiež úpravu zmenky v Českej republike, 

v Európskej Únii, pričom sa letmo dotkne niekoľkých výrazných rozdielov i v porovnaní 

s anglo-americkým zmenkovým právom. V tejto kapitole sú vymedzené i druhy zmeniek 

a popísané ich náležitosti.

Tretia kapitola sa venuje zaisťovacej zmenke podrobnejšie. Sú v nej vysvetlené jej 

vlastnosti, obsah predmet a rozsah. Subkapitola 3.3. je venovaná najčastejšie používanému 

druhu zaisťovacej zmenky - blankozmenke. Čitateľovi sprostredkúvam výstup z prieskumu 

o používanosti zmeniek. Dozvie sa ďalej ako je možné zmeniť subjekt zaisťovacej zmenky či 

aké sú jej výhody a nevýhody. Záverečná subkapitola popisuje niekoľko prípadov zneužitia 

zaisťovacej zmenky.

Štvrtá kapitola je stručným vysvetlením jednotlivých aspektov zmenkovej zmluvy 

o zaistení. Je v nej odporučená jej vhodná forma i navrhnutý obsah. Ďalej sú pomenované 

strany zmluvy a dôsledky neplatnosti zmenkovej zmluvy či zániku príčinnej pohľadávky 

zaistenej zmenkovou zmluvou.

Piata kapitola je zameraná na funkcie zmenky. Stručne sú popísané platobná, úverová 

a úložná a podrobnejšie funkcia zaisťovacia vrátane možností jej využitia, ktoré ešte neboli 

spomenuté v predošlých kapitolách. Záver kapitoly sa venuje možnostiam zaistenia záväzkov 

zo zaisťovacej zmenky. 

Šiesta kapitola popisuje vymáhanie práv zo zaisťovacej zmenky v súdnom konaní jednak 

pred všeobecným súdom, jednak pred súdom rozhodcovským. Sú tu pomenované výhody 

a nevýhody oboch spôsobov z pohľadu dlžníka i veriteľa.

Siedma kapitola pojednáva o procese uplatňovania práv zo zaisťovacej zmenky v prípade 

úpadku dlžníka. 

Záver poskytuje sumár poznatkov, ku ktorým som pri písaní práce dospel vrátane 

praktických rád pre záujemcov o využitie zaisťovacej zmenky a návrhov zlepšenia právnej 

úpravy.


