Abstrakt – Pojem a druhy směnek

Tématem diplomové práce je „Pojem a druhy směnek“. Bylo vybráno pro svou
zajímavost, aktuálnost a obtížnost, přičemž motivací pro výběr byly i pracovní
zkušenosti autorky práce.
Cílem diplomové práce je podat charakteristiku směnky, vysvětlit, v jakých
podobách se směnka vyskytuje a analyzovat její podstatné náležitosti.
Diplomová práce je strukturovaná do osmi kapitol.
První kapitola uvádí do problematiky směnek a vytyčuje cíle diplomové práce.
Druhá kapitola se stručně zabývá historií směnky a směnečného práva vůbec. Je
rozdělena do tří podkapitol a poukazuje na původ směnky, na význam směnečného
práva v dějinách a hlavně na mezinárodní rozměr, který směnečné právo požívá a který
se zasloužil o takřka dokonalou současnou právní úpravu u nás.
Třetí kapitola je věnovaná pramenům směnečného práva v České republice
a vztahům mezi nimi. Největší pozornosti se těší zákon směnečný a šekový
č. 191/1950 Sb., který je zde rozebrán co do struktury, povahy, obsahu a vztahu
k novému občanskému zákoníku.
Ve čtvrté kapitole je pohovořeno o definici směnky, pojmových znacích směnky
včetně jejich rozboru, formě směnky a jejím funkcím. Kapitola je členěna do čtyř
podkapitol a vyzdvihuje výjimečnost institutu směnky v právním řádu, rozebírá
jednotlivé specifické znaky směnky a objasňuje, k čemu směnka v praxi slouží.
Pátá kapitola poskytuje výčet druhů směnek, a to výčet ne příliš dlouhý,
neboť existují pouze dva druhy směnek. Přitom je však v šesti podkapitolách zmíněno
více odnoží těchto druhů směnek a vysvětleno, v čem se liší a jaké jsou způsoby jejich
využití.
Šestá kapitola je stěžejní kapitolou diplomové práce. Je pojata co možná
nejpodrobněji a systematicky tak, aby poskytla ucelený pohled na to nejdůležitější,
na co je třeba při vystavování směnek myslet. Bez podstatných náležitostí by se listina

směnkou nestala, a proto je třeba detailně rozebrat každou tuto jednotlivou náležitost.
Kapitola je rozdělena na dvě části - podstatné náležitosti směnky cizí a podstatné
náležitosti směnky vlastní - tak, aby byl na první pohled zřejmý rozdíl mezi těmito
dvěma druhy směnek.
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Nepodstatným náležitostem směnky, které jsou nejčastěji užívány ve směnečné praxi,
byla věnována jen nezbytná pozornost, neboť cílem práce nebylo detailní zkoumání
všech náležitostí směnek, nýbrž jen těch podstatných.
Poslední kapitolou, kapitolou osmou, je uzavřeno téma pojem a druhy směnek,
dochází v ní ke zhodnocení dosažení cíle diplomové práce a osobního přínosu.

