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Úvod 

 Tématem spisu jsou vybrané instituty směnečného práva - aval, protest a domicil. 

Záměrně nebude pojednáno o indosamentu, přestoţe tento má širší přesah a je uţíván 

pro převody i jiných cenných papírů (akcií, kmenových listů aj.), a to za pouţití odkazu 

na zákon č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (dále 

rovněţ jen „směnečný a šekový zákon“ či „SŠZ“). Rubopisbyl totiţ samostatným 

tématem mé bakalářské prácenazvané Indosace směnky
1
 sepsané pod vedením pana 

Josefa Kotáska v rámci studia oboru Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity.  

Samotné téma své diplomové práce jsem zvolila i s ohledem na skutečnost, ţe 

v rámci výkonu praxe během studia jsem se setkala s tím, ţe směnečné právo je i pro 

advokáty velmi těţko uchopitelné a zpravidla si s obsahem námitek proti směnečnému 

platebnímu rozkazu nevědí příliš rady; coţ činilo problém zejména dříve, kdy byla 

stanovena pouze třídenní lhůta pro podání námitek, a to za koncentrace řízení, kdy tedy 

k další argumentaci, která nebyla součástí námitek, nebylo lze přihlíţet.  

V diplomové práci se budu snaţit v souvislosti s rozborem právní úpravy hojně 

odkazovat na soudobou judikaturu. Cílem práce jetedy podat odpovědi na základní 

otázky týkající se právě avalu, protestu a domicilu, popsat jejich zákonnou úpravu 

a uvést relevantní judikaturu. Zejména problematika avalování směnky, práv 

a povinností avala, potaţmo majitele směnky, je dle mého názoru stále aktuální a v praxi 

je moţné se s ní ve směnečných kauzách často setkat, byť zpravidla samotný aval si 

rozsahu svého závazku ve valné většině případů není vědom. 

                                                           
1
 OŠKRDOVÁ, Marcela.  Indosace směnky [online]. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kotásek. 
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Část A – Směnečné rukojemství 

V první části práce se budu věnovat problematice avalování směnky. Jak bylo 

naznačeno jiţ v úvodu, směnečný aval je poměrně často vyuţívaným institutem 

směnečného práva. Upevňuje jistotu majitele směnky, ţe směnka bude uhrazena a tím 

navyšuje trţní hodnotu směnečné listiny. 

1. Zajišťovací instituty obecně 

Směnečná práva lze zajistit různými způsoby. Jednak přichází do úvahy obecné 

občanskoprávní instituty, jednak jde o specifické instituty směnečného práva, mezi 

nimiţ do popředí vystupuje směnečné rukojemství. 

1.1. Obecné občanskoprávní zajišťovací instituty 

Předně je třeba upozornit na skutečnost, ţe práva ze směnky mohou být zajištěna 

zásadně kaţdým zajišťovacím prostředkem obecného soukromého práva. Lze si tak 

představit zajištění závazkověprávními druhy zajištění, a sice formou ručení
2
, finanční 

záruky upravenou v § 2029 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „občanský zákoník“ či „OZ“), zajišťovacího 

převodu práva upraveného v § 2040 a násl. OZ, dohody o sráţkách ze mzdy upravenou 

v § 2045 a násl. OZ,postoupením pohledávky upraveným v § 1879 a násl. OZ; případně 

i zajištění věcněprávnímiinstituty, zejména pak zástavním právem upraveným v § 1309 

a násl. OZ, kdy však zástavou nemůţe být samotná, tedy zajišťovaná, směnka, jak plyne 

z povahy věci, totiţ směnka nemůţe zajišťovat „sama sebe“, ale můţe jí být jakákoli 

jiná věc způsobilá být zástavou. Směnka jako taková však způsobilou zástavou je (pro 

zajištění jiného závazku neţ je závazek uhradit směnečnou sumu plynoucí ze směnky, 

jeţ představuje zástavu), a s ohledem na snadnou obchodovatelnost, resp. vysokou 

likviditu, a takřka nulové náklady s jejím obhospodařováváním a úschovou se jeví jako 

zástava velmi vhodná. S vyuţíváním směnky jako zástavy se v průběhu času dokonce 

vyvinul speciální druh indosamentu, a to sice zástavní indosament
3
. 

                                                           
2
 Viz subkapitola 1.1.1 Části A tohoto spisu. 

3
 Více viz OŠKRDOVÁ, Marcela.  Indosace směnky [online]. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kotásek. S. 25 
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Pro posílení jistoty věřitele přichází v úvahu i přistoupení k dluhu dle § 1892 OZ, 

přistupující dluţník se však nestává směnečným dluţníkem, nýbrţ jeho závazek směřuje 

vůči dluţníkovi, za kterého se zavázal ve smyslu jeho solidárního ručení s tímto 

konkrétním dluţníkem.
4
 Naproti tomu převzetí dluhu obecně nepřipadá do úvahy; 

dluţník se nemůţe zbavit své povinnosti jejím převodem na jinou osobu, a to ani se 

souhlasem věřitele. Dohoda o převzetí dluhu, se kterou věřitel souhlasil má význam 

pouze a jen mezi účastníky této dohody, kdy by původní dluţník mohl existenci 

takového ujednání namítat dle § 17 SŠZ právě proti věřiteli, který vyslovil souhlas; 

proti následným věřitelům by však taková námitka byla bez významu a dluţníka by jeho 

povinnosti splnit dluh nezbavovala.
5
 

Věřitelova jistota, ţe směnečný dluh bude uhrazen, můţe být posílena 

i tzv. utvrzením dluhu, tj. smluvní pokutou a uznáním dluhu. Uznáním je dluh utvrzen 

v tom smyslu, ţe je postavena na jisto existence dluhu, a to navíc s prodlouţením doby 

pro uplatnění práva, tedy okamţik promlčení dluhu nastane výrazně později, oproti 

tomu smluvní pokuta utvrzuje dluh, a to tak, ţe smluvní pokuta jako sekundární 

odpovědnostní následek za nesplnění primární povinnosti, tj. zaplacení směnečné sumy 

řádně a včas, motivuje dluţníka k zaplacení směnky hrozbou sankce.
6
 

Zmíněné občanskoprávní instituty nebudou však součástí směnečného prohlášení, 

ale budou předmětem samostatné listiny (např. dohody o převzetí dluhu či uznání 

dluhu).
7
 

1.1.1 Občanskoprávní ručení 

Směnka můţe být zajištěna rovněţ formou obecného ručení, a to jak smluvního 

(na základě ručitelského závazku za dluţníka), tak zákonného (např. ručení společníkem 

veřejné obchodní společnosti). Zákonnou úpravu výslovného ručitelského závazku 

nalezneme v § 2018 a násl. občanského zákoníku. Podstatou občanskoprávního ručení 

                                                           
4
 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011. S.177. 
5
 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011. 642 s. ISBN 978-7400-402-5, s. 132. 
6
KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011. 642 s. ISBN 978-7400-402-5, s. 176. 
7
Tamtéţ. 
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je prohlášení osoby, která hodlá závazek hlavního dluţníka zajistit, ţe splní dluh 

v případě, ţe tak hlavní dluţník neučiní. Směnečné rukojemství jako speciální institut 

směnečného práva bývá k obecnému ručení často přirovnáváno, avšak nutno 

podotknout, ţe zde existují podstatné a určující rozdíly. 

Ručení, jak naznačeno výše, je závazek ručitele za splnění dluţníkovy povinnosti, 

jedná se o ručení za konkrétní osobu. Není tedy relevantní, kdo je majitelem směnky, 

prokáţe-li svou aktivní legitimaci nepřetrţitou řadou indosamentů, případně je-li 

remitentem, je však podstatné, ţe dluţník, za kterého je ručeno, a právě on, svou 

povinnost nesplnil. Ručitel tedy nese odpovědnost za splnění závazku toho konkrétního 

dluţníka a nikoli osoby jiné (např. osoby, která převzala dluh). Povinnost ručitele 

zaplatit směnečný peníz nastupuje teprve ve chvíli, kdy dluţník svou povinnost nesplnil. 

Ručení je závazkem solidárním, coţ zapříčiňuje, ţe právo věřitele na plnění 

zaniká splněním jak vůči ručiteli, tak vůči dluţníku. Závazek ručitele a dluţníka jsou na 

sobě závislé.Je tedy moţné, aby ručitel uplatnil jednak námitky, které má vůči věřiteli 

sám, jednak námitky, které náleţí vůči věřiteli dluţníku, za nějţ má ručitel plnit.   

Ručiteli splněním dluhu vzniká vůči dluţníkovi regresní nárok. „…Přitom obsah 

plnění ručitele je stejný jako plnění dluţníka samého. Proto je-li zajištěna směnečná 

pohledávka ručením obecným, má věřitel – majitel směnky – vůči ručiteli shodná práva 

jako jsou práva ze směnky. Nejde ovšem o nárok z listiny, to bychom ztotoţnili avalistu 

s běţným ručitelem. Jen obsah práv je shodný. Lze tedy po ručiteli poţadovat vše, co by 

mohl majitel směnky poţadovat po směnečném dluţníku. Protoţe nejde o nárok z listiny, 

nelze rozhodnout ve zkráceném směnečném řízení, ale lze vydat běţný platební rozkaz 

podle § 172 OSŘ. Oproti avalistovi však také má tento obecný ručitel vůči majiteli 

směnky všechny námitky své i všechny námitky, které by mohl uplatnit dluţník, a to jak 

ze směnky, tak i z kauzálních vztahů. Následný nárok ručitele, který majiteli směnku 

vyplatil, na hojení se po směnečném dluţníku, nikoliv však jiţ po jeho předchůdcích na 

směnce, povahu nároku ze směnky jiţ nemá, neboť dluţník je právě jen svým podpisem 

na směnce zavázán nejen původnímu věřiteli, ale i rukojmímu, který tohoto věřitele 

uspokojil. Dluţník směnečný, který uspokojil osobu, která za něj jako ručitel směnku 

zaplatila, má potom všechny nároky ze směnky, které odpovídají jeho postavení na 

směnce, a to jak pokud jde o výkon přímých práv ze směnky, tak i případně pokud jde 
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o výkon práv postiţních. Obdobně je tomu i u těch, kteří ručí ze zákona jako 

např. společníci ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři v komanditní 

společnosti. Platí-li tito obecní ručitelé směnku, měl by tomu odpovídat obsah kvitance 

na směnce, aby bylo zřejmé, ţe existují další práva se směnkou spojená. Platí-li ručitel 

za postiţního dluţníka, postačí postup podle čl. I § 50. I ručitel má právo na vydání 

směnky podle čl. I. 39, opatřené kvitancí.“
8
 

1.2. Specifické zajišťovací instituty směnečného práva 

 Ve směnečném právu se však setkáváme rovněţ se zcela specifickými instituty, 

které slouţí k posílení jistoty věřitele. Předně se jedná o indosament a jeho garanční 

účinek. Směnku na řad lze převést v zásadě
9
 jen smlouvou, indosamentem a tradicí, 

přičemţ nelze ţádnou z těchto sloţek převodu vynechat. Smlouvou se v tomto případě 

rozumí nejen ústní dohoda, která bude pravidelně předcházet vyznačení rubopisu 

a předání, ale i konkludentní jednání spočívající v onom rubopisování a tradici. 

Nepřetrţitá řada indosamentů legitimuje aktuálního majitele směnky k vymáhání 

práv a povinností s ní spojených a současně, právě v důsledku garančního účinku 

rubopisu, určuje vedlejší postihové dluţníky, na nichţ se za určitých okolností můţe 

aktuální směnečný věřitel zhojit. V zásadě kaţdý indosant, tedy kaţdý bývalý majitel 

směnky, odpovídá indosatářům, kteří se stali majiteli směnky aţ po něm, za zaplacení 

směnečné sumy.
10

 Dá se říci, ţe čím vícekrát bude směnka indosována, tím větší šance 

na uspokojení práv aktuálního majitele tu je, neboť je zde větší šance, ţe alespoň jeden 

z nich bude schopen směnečný závazek splnit. Z tohoto důvodu získává směnka 

s narůstajícím počtem indosamentů na hodnotě.
11

 

Rovněţ podpis spoluakceptanta na směnce má zajišťovací účinky, neboť rozšiřuje 

okruh přímých směnečných dluţníků, následkem čehoţ se směnečná suma jeví 

                                                           
8
 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 5., dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2011. 

475 s. ISBN 978-80-7400-385-1. s. 118. 
9
 Dalším moţným způsobům převodu směnečných práv se s ohledem na rozsah tohoto spisu a na jejich 

vyuţívanost nebudu věnovat. 
10

Opět z důvodu rozsahu spisu pomíjím převod blankoindosatářem , který indosament vyznačovat nemusí 

a nemusí tak být na směnce nikterak zaznamenán, tudíţ se nestává postihovým dluţníkem, a převod 

indosamentem bez záruky, kdy indosant vyloučí svou odpovědnost za zaplacení směnečné sumy. 
11

 Blíţe viz KOTÁSEK, Josef in KOTÁSEK, J., POKORNÁ, J., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního 

práva. Právo cenných papírů. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. str. 531. 

. 
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pravděpodobněji dobytnou. Garanční účinek pak nalézáme i u institutu směnečné 

intervence v podobě uvedení podpůrné adresy a podpisu čestného příjemce.
12

 

2. Aval jako zajišťovací institut 

Směnečné rukojemství neboli aval je upraveno v § 30 a násl. SŠZ. Jak je uvedeno 

výše, bývá směnečné rukojemství přirovnáváno k obecnému ručení, toto přirovnání je 

však dosti nepřesné. Oproti ručení je směnečné rukojemství závazkem za zaplacení 

směnky, nikoli závazkem za splnění povinnosti konkrétního dluţníka; tedy neváţe se 

k jednotlivému, konkrétnímu dluţníku, ale k nutnosti zaplacení směnky jako takové. To 

vyplývá zejména z dikce ust. Čl. I § 30 odst. 1 SŠZ, které stanoví, ţe zaplacení směnky 

můţe být zaručeno směnečným rukojemstvím. 

Zvláštností avalu je skutečnost, ţe avalista (teorií rovněţ nazýván směnečný aval), 

resp. směnečný rukojmí, tedy ten, kdo se zavazuje za zaplacení směnečné sumy, 

odpovídá za zaplacení směnky i pro případ, kdy nedojde ke splnění povinnosti dluţníka, 

který v době učinění rukojemského prohlášení na směnce podepsán, a tedy směnečně 

zavázán, není. V tomto ohledu není relevantní, ke kterému směnečnému dluţníku se 

rukojemství vztahuje.
13

 

Převzetí rukojemského závazku za určitého dluţníka – avaláta, není ovšem zcela 

bez významu. Dle čl. I. § 32 odst. 1 je směnečný rukojmí zavázán jako ten, za koho se 

zaručil, je tak tedy určen rozsah závazku avala a jeho postavení, a to především 

s akcentem na skutečnost, zda se jedná o avaláta, který je dluţníkem přímým nebo 

postiţním. „…Směnečný rukojmí akceptanta je zavázán jako dluţník přímý a není třeba 

vůči němu zachovávacích úkonů (předloţení směnky, protestace). Aval za dluţníka 

nepřímého je potom zavázán stejně jako on, tedy sekundárně, a majitel musí učinit 

zachovávací úkony. Pokud např. indosant omezil svou odpovědnost za zaplacení, má to 

stejné důsledky pro jeho avala. To stejné platí i pro promlčecí lhůty…“.
14

 Tuto tezi 

potvrzuje i Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 25.3.2003, sp.zn.: 29 Odo 
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483/2002, kdyţ k námitce dovolatelů, ţe směnky musely být po podpisu výstavcem 

opětovně předloţeny směnečníkovi a jeho rukojmím (tito podepsali původně toliko 

blankosměnku
15

), aby z nich mohli být směnečně zavázáni, uvádí, ţe směneční rukojmí 

za akceptanta mají stejné postavení jako on – tedy postavení přímých dluţníků ze 

směnky, a majitel směnky má vůči nim tudíţ přímá, dalšími úkony nepodmíněná 

práva.Nemusí jim směnku předloţit k placení s tím, ţe toto opomenutí má jediný 

důsledek, a to sice, ţe se přímí dluţníci nedostávají do prodlení se zaplacením směnečné 

sumy; doručení ţaloby má v takovém případě účinky prezentace k placení. 

2.1 Akcesorita a subsidiarita avalu 

Obecné ručení je závazkem typicky akcesorickým, u směnečného rukojemství je 

dle mého názoru akcesoritamodifikována.
16

Akcesorita ve smyslu vázanosti 

rukojemského závazku na existenci závazku avaláta týká se pouze formálních aspektů, 

respektive jak plyne z ust. Čl. I § 32 odst. 2 SŠZ je závazek avalův platný i tehdy, je-li 

závazek, za který se zaručil, neplatný z jiného důvodu neţ pro vadu formy. Tedy 

v zásadě pouze formální vada směnečného závazku můţe způsobit neplatnost závazku 

avalova. Příkladem takové formální vady je chybějící náleţitost, jejímţ následkem je 

směnka neplatná. 

Skutečnost, ţe jsou v tomto ohledu relevantní pouze formální vady a nikoli vady 

materiální, se projeví například v případě, kdy směnka bude podepsána osobou, která 

není způsobilá se směnečně zavázat. Podepíše-li směnku osoba nezletilá, osoba bez 

svéprávnosti nebo bude-li se jednat o osobu smyšlenou či půjde o podpis falzifikovaný, 

nemá toto vliv na povinnost avala směnku zaplatit. Je zde zjevná výrazná ochrana 

majitele směnky, tedy nejen remitenta, ale i dalších nabyvatelů směnky, kteří nejsou 

povinni zjišťovat pravost podpisů na směnce. 

Naproti tomu bude-li se na směnce nacházet místo podpisu pouhé faksimile či 

bude-li podpis nahrazen třemi kříţky nebo jinou značkou, nejedná se o 
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Viz subkapitola o závazku avalisty. 
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směnečněprávněrelevantní podpis a taková směnka bude pro chybějící náleţitost 

neplatná stejně jako závazek avala. V takovém případě je totiţ uţ z pouhého pohledu na 

směnku zřejmé, ţe zde nedošlo k řádnému projevu vůle.
17

 

Pro nutnost splnění povinnosti avalovy postačí, ţe nedošlo k zaplacení směnky, 

není proto relevantní, který dluţník byl vyzván a který nezaplatil. Z toho jasně plyne, ţe 

směnečné rukojemství je závazkem akcesorickým ke směnce jako listině, nikoli 

k závazku avaláta. Od této akcesority ve směnečněprávním smyslu se odvíjí i následek, 

kdy zanikne-li směnka, zanikne i rukojemský závazek avalisty. 

Typickým znakem obecného ručení je jeho subsidiarita. I závazek avala je dle 

Zdenka Kovaříka subsidiární, avšak tato subsidiarita má poměrně odlišný charakter. 

Shodně s obecným ručením musí dojít k neuhrazení dluhu při splatnosti. Jak bylo však 

řečeno výše, postačí, pokud tento dluh neuhradí při splatnosti kterákoli směnečně 

zavázaná osoba, nemusí jít o neuhrazení avalátem. „…Tento vztah subsidiarity také 

vylučuje, aby rukojmí mohl platit směnečný dluh dříve, neţ taková povinnost vznikne. 

Tedy placení před splatností, jeţ jinak podle § 40 odst. 2 ZSŠ povaţuje se za riskantní 

ovšem s tím, ţe tak směnečná obligace zaniknout můţe, jde-li o placení rukojmího, je 

plněním bezdůvodným a ţádná směnečná obligace, ani jeho vlastní a ani jiných 

dluţníků tak nezaniká. Při předčasném placení také avalistovi nevzniká právo regresu, 

ale jen právo na vydání bezdůvodného plnění podle obecných předpisů. Z tohoto 

pohledu subsidiarity rukojemství má avalista obecně blíţe k dluţníkům nepřímým, i kdyţ 

je podepsán za příjemce nebo výstavce směnky vlastní a z jiných hledisek je nazírán 

jako dluţník přímý…“.
18

 

Naopak Josef Kotásek deklaruje neexistenci subsidiarity avalova závazku při 

argumentaci absencí nutnosti majitele směnky vyzvat k zaplacení směnečné sumy 

ponejprve avaláta a aţ v případě neuhrazení směnky přistoupit k uplatnění práv 

u avalisty; jinými slovy v případě směnečného rukojemství není věřitel povinen vyzvat 
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nejprve dluţníka, ale můţe poţadovat zaplacení směnky přímo po avalistovi.
19

 Shodně 

se i František Rouček vyjadřuje v tom smyslu, ţe závazek avalisty není subsidiárním.
20

 

2.2 Okruh osob způsobilých zavázat se směnečným rukojemstvím 

 Zákon ani judikatura nekladou na osobu avala ţádné specifické poţadavky. 

Budou-li splněny obecné nároky jako je svéprávnost, resp. způsobilost směnečně se 

zavazovat, pak zde nebudou překáţky vzniku závazku avalisty. 

 „…Směnečným rukojmím…bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně 

zavázána. Úprava ovšem nebrání tomu, aby zajištění poskytla i osoba, která se na 

směnku jiţ podepsala…“.
21

 Tato moţnost je výslovně stanovena v Čl. I § 30 odst. 2 

SŠZ. Avalistou tak můţe být kterýkoli směnečný dluţník – směnečník, akceptant, 

výstavce směnky vlastní, indosant aj., ovšem s tím, ţe logicky neţádoucím bude 

rukojemský závazek za sebe sama; nastala by pak totiţ situace, kdy by avalát byl sám 

sobě avalistou (sám za sebe by poskytoval záruku) a takové zajištění by pak zcela 

postrádalo smysl. Takovým prohlášením by však nebyla způsobena neplatnost směnky, 

a ve své podstatě ani rukojemského závazku.
22

 Rovněţ neţádoucím, resp. nadbytečným, 

je rukojemství převzaté akceptantem nebo výstavcem směnky vlastní, neboť tito jsou jiţ 

zavázání všem majitelům směnky.
23

 

Počet avalistů není omezen, a to jak v tom smyslu, ţe jich můţe být více ve 

vztahu k jednomu avalátovi, tak i v tom, ţe kaţdý směnečný dluţnický závazek můţe 

být jištěn směnečným rukojemstvím.
24

Tedy bude-li za zaplacení směnky ručit více osob, 

ať uţ se bude jednat o situaci, kdy budou dány záruky za různé směnečné dluţníky, či o 

situaci, kdy jeden dluţník bude mít více avalistů, bude tím posílena jistota majitele 

směnky, ţe na směnku bude plněno. Jde-li o druhý uvedený typ plurality avalistů, tedy 

případ, kdy se za jednoho dluţníka zaručuje více osob, jedná se ve vztahu k věřiteli o 
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KOTÁSEK, Josef a kol. Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2014. 264 s. ISBN 978-80-
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 Jak plyne mimo jiné z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.1.2011, sp. zn.: 29 Cdo 

3922/2008, který je podrobněji rozebrán v subkapitole o formě avalu. 
23

ROUČEK, František. Jednotný směnečný řád, 1. Vydání. Praha: Českomoravský kompas, 1941. S.187. 
24

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011. 642 s. ISBN 978-7400-402-5. s. 182. 



 

15 

samostatné závazky, vzájemně prakticky nesouvisející, aţ na skutečnost, ţe mají 

shodného avaláta.   

Aval však nemůţe existovat bez avaláta, to znamená, pokud se avalista zaručí za 

osobu, která není směnečným dluţníkem – není na směnce podepsána, nejedná se 

o platný závazek. Patrně jedinými výjimkami jsou aval za akceptanta směnky cizí 

učiněný v době před přijetím a aval za dluţníka z blankosměnky, kdy tato se stává 

směnkou teprve v době doplnění všech podstatných náleţitostí, a to s účinky ex tunc – 

takový aval má rovněţ účinky ex tunc. 

V judikatuře Nejvyššího soudu opakovaně řešenou otázkou je moţnost zajištění 

závazku výstavce – člena představenstva akciové společnosti, při absenci souhlasu 

valné hromady s avalováním směnky akciovou společností za výstavce: 

„…Z uvedeného ustanovení
25

 vyplývá, ţe akciová společnost můţe uzavřít smlouvu, 

jejímţ obsahem je zajištění závazků člena představenstva jen se souhlasem valné 

hromady. Jestliţe je člen představenstva oprávněn uzavřít takovou smlouvu i jménem 

jiné osoby, je k uzavření smlouvy o zajištění závazků s touto osobou rovněţ nutný 

předchozí souhlas valné hromady. Obchodní zákoník tedy v citovaném ustanovení 

nezakazuje převzetí jakéhokoli zajištění závazku, jak tvrdí dovolatelka, ale zakazuje 

uzavření smlouvy o takovém zajištění. Stejný závěr vyplývá z ustanovení § 196a odst. 4 

obch. zák., které rozšiřuje zákaz uvedený v § 196a odst. 1 a 2 obch. zák. i na ručení 

(které podle převaţujícího názoru teorie i praxe a důvodové zprávy k obchodnímu 

zákoníku nevzniká v obchodních vztazích smlouvou, ale jednostranným právním 

úkonem). Smlouvou, kterou se rukojmí ze směnky zavazuje k zajištění závazků výstavce, 

není směnka, resp. převzetí směnečného rukojemství podpisem na směnce, ale smlouva 

(dohoda) mezi výstavcem směnky nebo osobou oprávněnou ze směnky a budoucím 

rukojmím, ţe směnečné rukojemství převezme. Samotný podpis avalisty na směnce je 

pak jiţ jen realizací závazku, převzatého v dohodě o převzetí směnečného rukojemství. 

Jestliţe je k uzavření smlouvy o převzetí směnečného rukojemství nutný předchozí 

souhlas valné hromady a tento souhlas nebyl udělen, je dohoda o převzetí rukojemství 

absolutně neplatná. Tato neplatnost však nezpůsobuje neplatnost samotné směnky ani 

neplatnost podpisu osoby, která převzala rukojemství, ale můţe pouze (případně) zaloţit 
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kauzální námitku avalisty ve vztahu ke konkrétní osobě oprávněné ze směnky. Závěr 

odvolacího soudu ohledně této otázky je tedy správný…“.
26

 Shodné konstatování pak 

nalezneme i v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.9.2011, sp.zn.: 29 

Cdo 3413/2010, kdy uvedené bylo soudem vztaţeno i na vztahy a závazky v rámci 

společnosti s ručením omezeným
27

. 

2.3 Forma avalu 

Poţadavky na formu avalu jsou upraveny v Čl. I § 31 SŠZ. Předně v odstavci 

prvém je stanoveno, ţe se rukojemské prohlášení píše na směnku nebo na přívěsek, dle 

ust. Čl. I § 67 odst. 3 SŠZ je moţné je umístit rovněţ na opis směnky a, jak plyne 

z podstaty stejnopisů směnky, rovněţ na ně lze umístit rukojemské prohlášení. 

Z dikce Čl. I § 31 odst. 1 SŠZ plyne, ţe aval musí být učiněn v písemné formě, 

ostatně písemná forma je typická pro všechny směnečné závazky – materiálním 

důvodem bude snadná obchodovatelnost tohoto cenného papíru, která je zajištěna 

absencí nutnosti zkoumat okolnosti vzniku a vůbec existenci jednotlivých závazků. 

Rukojemské prohlášení pak můţe být umístěno kdekoli na směnce (rubu i líci), na 

přívěsku, který je nutno povaţovat za součást listiny, ale i na opise směnky
28

. Pravidelně 

je aval učiněný za dluţníka podepsaného na líci směnky, rovněţ umístěn zde, a to po 

většinou v levé části listiny. Naopak je vhodné aval za dluţníka podepsaného na rubu 

směnky, umístit na zadní stranu. Bude-li tomu však jinak, nelze z toho vyvozovat 

neplatnost takového prohlášení, budou-li ostatní náleţitosti odpovídat zákonné úpravě. 

Problematickým můţe být aval spočívající v pouhém podpisu avalisty umístěný na rubu 

nebo přívěsku směnky, kdy tento bude povaţován za blankoindosament, jak plyne 

z ust. Čl. I § 13 odst. 2 SŠZ.
29

 

Jak plyne z výše uvedeného, aval můţe spočívat v pouhém podpisu avalisty (není-

li umístěn na rubu nebo přívěsku) – jde o tzv. zcela nevyplněný aval. Podepíše-li se 

osoba na líc směnky, platí dle Čl. I § 31 odst. 3 SŠZ ve spojitosti 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.5.2003, sp.zn.: 29 Odo 430/2002. 
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s Čl. I § 31 odst. 4 SŠZ, ţe je avalem za výstavce, nejde-li o podpis směnečníka nebo 

výstavce (jejich podpisy mají zcela jinou funkci a důsledky).
30

 

Rukojemské prohlášení můţe být vyjádřeno rukojemskou doloţkou, tedy 

vyjádřením, ţe jde o aval – zpravidla slovy „per aval“, „jako rukojmí“ či jinými slovy 

obdobného významu
31

; ve spojení s podpisem avalisty. Rukojemství je pak převzato ve 

smyslu ust. Čl. I § 31 odst. 3 SŠZ ve spojitosti s Čl. I § 31 odst. 4 SŠZ za výstavce 

směnky (ať uţ se jedná o směnku cizí či vlastní). Takové prohlášení bývá označováno 

jako částečně nevyplněný aval. 

Konečně můţe být na směnku rukojemství vyznačeno v plné podobě, a to 

rukojemskou doloţkou v podobě uvedené v předchozím odstavci, označením avaláta 

a podpisem avalisty. Rukojemské prohlášení pak bude znít např.: „Za Kateřinu 

Stropovou jako aval Radomír Hruška (+podpis)“. Avalát můţe být označen i svým 

směnečněprávním postavením, v tom případě bude rukojemské prohlášení uvedeno ve 

tvaru např.: „Za příjemce per aval Radomír Hruška (+podpis)“. I v případě plurality 

těchto osob je aval učiněn platně, neboť všichni příjemci a všichni výstavci mají shodné 

postavení – coţ je relevantní pro postavení avala.
32

 

Co se týče umístění jednotlivých částí rukojemského prohlášení, tak na rozdíl od 

umístění podpisu směnky jako takové, není podstatné, zda podpis kryje, tedy je umístěn 

pod všemi součástmi avalu. Podpis naopak můţe prohlášení předcházet a být umístěn 

nad ním nebo vedle něj. Podstatnou bude zjevná souvislost podpisu a prohlášení, aby 

tak byla nepochybně projevena vůle avalisty směnečně se zavázat. 

V souvislosti s pojednáním o formě avalu uvádím rozsudek Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 20.1.2011, sp. zn.: 29 Cdo 3922/2008, kdy první ţalovanou byla 

společnost s ručením omezeným – výstavce směnky vlastní, jejímţ jménem jednala 

druhá ţalovaná – fyzická osoba a jednatelka první ţalované, podepsaná rovněţ u avalu, 

přičemţ tímto rozhodnutím bylo judikováno: „…Jestliţe druhá ţalovaná připojila ke 

svému podpisu na směnce otisk razítka obsahujícího označení první ţalované (její 
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obchodní firmy, sídla a identifikačního čísla), nelze dle přesvědčení Nejvyššího soudu 

otevřít prostor úvahám o tom, ţe nešlo o jednání uskutečněné jménem první ţalované. 

Není přitom významné, jaký byl při podepisování směnky skutečný úmysl účastníků 

směnečného vztahu (ohledně osoby, která by měla převzít za zaplacení směnky 

směnečné rukojemství), ani ţe takové jednání v daných poměrech (kdy je výstavce 

směnky vlastní a směnečný rukojmí totoţnou osobou) nemá pro majitele směnky 

(z hlediska zvýšení jistoty, ţe směnka bude zaplacena) ţádný praktický přínos. Se 

zřetelem k výše popsanému umístění sporného podpisu totiţ nelze neţ uzavřít, ţe druhá 

ţalovaná není na směnce jako fyzická osoba podepsána a dluţníkem ze směnky 

(v postavení směnečného rukojmího) tudíţ není…“
33

. 

2.4. Závazek avalisty 

Rozsah závazku avalisty se odvíjí od rukojemského prohlášení. Jak plyne z dikce 

ust. Čl. I § 30 odst. 1 SŠZ můţe být závazek rukojmího limitován a avalista můţe 

zaručovat jen zaplacení části směnečné sumy – takové omezení však musí být výslovně 

vyjádřeno, jinak se má za to, ţe avalista zaručuje zaplacení celé pohledávky. 

Dalším určujícím prvkem rukojemského prohlášení je určení, za kterého avaláta je 

závazek převzat. Dle Čl. I § 32 odst. 1 SŠZ je směnečný rukojmí zavázán jako ten, za 

koho se zaručil; tedy zaváţe-li se za přímého dluţníka, má i avalista postavení přímého 

dluţníka, naopak vyplývá-li z rukojemského prohlášení, ţe avalista ručí za postiţního 

dluţníka, odvíjí se od tohoto i postavení rukojmího, který má tedy postavení postiţního 

dluţníka.  

Spočíval-li by aval v prohlášení převzetí záruky za indosanta a byla-li by na 

směnce dána mnohost indosantů, pak by bylo problematické určit postavení avalisty, 

neboť kaţdý indosant má jiné postavení neţ rubopisci ostatní, a to vţdy s ohledem na 

to, kde v řadě se nachází jeho indosament, a v souvislosti s tím potom odpovídá 

následným indosatářům a naopak má určitá práva ve vztahu k majitelům směnky, kteří 

mu předcházeli. 
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Nebude-li rukojemským prohlášením určen avalát (bude se tedy jednat o zcela či 

zčásti nevyplněný aval), bude platit, co je stanoveno v čl. I § 31 odst. 4 SŠZ, totiţ ţe 

závazek byl převzat za výstavce směnky. K určení avaláta je nezbytně třeba výslovného 

prohlášení; nestačí, ţe podpis avalisty je graficky blízko podpisu nebo označení toho, za 

splnění jehoţ povinnosti se hodlal zaručit – v případě takto vepsaného avalu se uplatní 

výše uvedená zákonná domněnka, ţe rukojemství je převzato za výstavce (ať jde 

o směnku vlastní či cizí).
34

 

Výše naznačená omezená akcesorita a vyloučenásubsidiarita závazku avalisty 

souvisí mimo jiné s tím, ţe majitel směnky nemusí vyzvat k zaplacení směnky avaláta, 

ale můţe se přímo obrátit na rukojmího. To znamená, ţe avalista je dluţníkem 

bezprostředním, na rozdíl od ručitele, a to ať uţ se jedná o dluţníka přímého (aval za 

akceptanta traty
35

 či aval za výstavce směnky vlastní) nebo o dluţníka postiţního
36

. Tato 

teze vyplývá zejména z ust. Čl. I § 47 SŠZ, který stanoví odstavci prvém solidární 

závazek pro všechny, kteří směnku vystavili, přijali, indosovali nebo se za ni zaručili
37

. 

V Čl. I § 47 odst. 2 SŠZ je dále v souladu s výše uvedenou absencí poţadavku na 

pořadí uplatnění nároku stanoveno, ţe majitel můţe ţádat plnění na kaţdém z nich nebo 

na několika z nich anebo na všech dohromady a není vázán pořadím, v kterém se 

zavázali. 

Dále je stejné právo přiznáno i kaţdé osobě, která se na směnku podepsala 

a vyplatila ji
38

, a současně je umoţněno, aby se majitel domáhal svých nároků po 

uplatnění práva proti některé osobě směnečně zavázané na ostatních, přestoţe následují 

za tím, proti komu byl nárok uplatněn nejprve
39

. 

V Čl. I § 32 odst. 3 SŠZ jsou potom avalistovi přiznána práva ze směnky proti 

tomu, za koho se zaručil, a proti všem, kdoţ jsou této osobě směnečně zavázáni – 

„…jeho směnečnými dluţníky jsou jeho avalát a dále všichni, kdo tomuto avalátovi 

směnečně odpovídají, tedy přímí dluţníci a z nepřímých dluţníků jeho předchůdci. To se 

                                                           
34

ROUČEK, František. Jednotný směnečný řád, 1. Vydání. Praha: Českomoravský kompas, 1941. S. 190. 
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 Směnka cizí. 
36

 Někdy označovaného téţ jako vedlejší či postihový dluţník. 
37

 Srov. Znění Čl. I § 47 odst. 1 SŠZ. 
38

 Srov. Čl. I § 47 odst. 3 SŠZ. 
39

 Srov. Čl. I § 47 odst. 4 SŠZ. 
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týká i avalistů těchto osob, neboť ti mají stejné postavení. Nespadají sem tedy nástupci 

avalátovi a jejich rukojmí. Pokud jde o případné další rukojmí avalátovy, vůči nim by 

rukojmí, který směnku proplatil, ţádných práv neměl. Avalista, který převzal rukojemství 

za dluţníka, totiţ neodpovídá tomuto dluţníkovi, ale věřitelům tohoto dluţníka, jak 

vyplývá jiţ ze samotné podstaty zajišťovacích závazků obecně…“
40

. 

Dle Čl. I § 49 SŠZ můţe takový avalista poţadovat, celou částku, kterou zaplatil, 

šestiprocentní úroky z této částky ode dne, kdy zaplatil, své útraty, odměnu ve výši 

jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v niţší dohodnuté výši.
41

 

S tím, ţe postavení avalisty se odvíjí od postavení avaláta, souvisí i skutečnost, ţe 

proti přímým dluţníkům a jejich avalům není třeba zachovacích úkonů, a naopak má-li 

avalista postavení dluţníka postiţního, je třeba směnku předloţit k přijetí či placení 

a vykonat protest.
42

František Rouček k nutnosti zachovacích úkonů ve vztahu 

k avalistovi uvádí, ţe jestliţe „…nebyl učiněn směnečný úkon… nutný k zachování 

směnečného práva proti směnečnému dluţníku, zaniká tím směnečné právo nejen proti 

dotyčnému směnečnému dluţníku, nýbrţ i proti jeho rukojmímu, třebas se takový úkon 

stal vůči rukojmímu, a sice zaniká závazek rukojmího potud, pokud zanikl závazek 

dluţníka, za nějţ se zaručil…“.
43

 

Čl. I § 45 odst. 1 SŠZ stanoví následující: „Majitel musí dát zprávu o odepřeném 

přijetí nebo o odepřeném zaplacení svému indosantu a výstavci do čtyř pracovních dní 

následujících po dni protestu nebo při doloţce "bez útrat" po dni předloţení. Kaţdý 

indosant musí do dvou pracovních dní poté, kdy dostal zprávu, vyrozumět svého 

indosanta o zprávě, kterou dostal, a sdělit mu jména a adresy těch, kdoţ předtím podali 

zprávu, a tak po řadě aţ k výstavci. Lhůty běţí od přijetí předchozí zprávy.“ a v této 

souvislosti je třeba uvést ust. Čl. I § 45 odst. 2 SŠZ: „Dává-li se podle předchozího 

odstavce zpráva osobě, jeţ se na směnce podepsala, musí být ve stejné lhůtě podána 

stejná zpráva jejímu směnečnému rukojmímu.“. 
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 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011. 642 s. ISBN 978-7400-402-5. s. 182. 
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 Srov. Čl. I § 48 SŠZ. 
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 Více viz Část B tohoto spisu. 
43

ROUČEK, František. Jednotný směnečný řád, 1. Vydání. Praha: Českomoravský kompas, 1941. S. 195. 



 

21 

Závazek avalisty musí být bezpodmínečný. Není tak stanoveno výslovně, ale lze 

tento fakt dovodit ze skutečnosti, ţe postavení avalisty se odvíjí od postavení avaláta – 

příjemce, výstavce, indosant nemohou své závazky podmiňovat, tudíţ ani pro avalistu 

nepřipadá v úvahu tak učinit. Podmíněné rukojemské prohlášení je stiţeno neplatností 

a nebude jako takové povaţováno za platný závazek. Na tuto skutečnost by měl 

pamatovat jednak remitent, jednak indosatář, neboť bude-li spoléhat na existenci 

rukojmího a bude-li mít tím pádem zaplacení směnky za šířeji jištěné, bude ochoten za 

převod směnečných práv uhradit vyšší cenu.
44

 

Otázku, zda vznikne závazek avalisty, bude-li aval vyznačen před podpisem 

výstavce směnky vyřešil Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 25.3.2003, 

sp.zn.: 29 Odo 483/2002, a v usnesení ze dne 23.11.2005, sp.zn.: 29 Odo 1261/2004, 

kdy shodně konstatoval, ţe časová posloupnost těchto úkonů není ve vztahu ke vzniku 

platného závazku nikterak relevantní, kdyţ Čl. I § 10 SŠZ výslovně upravuje moţnost 

vystavení blankosměnky, přičemţ ji však nedefinuje a ani neurčuje, které náleţitosti 

mohou být doplněny aţ později či které doplněny být nemohou. Zákon dokonce ani 

neklade ţádné nároky na ujednání o doplnění blankosměnky. Účinky přeměny 

blankosměnky ve směnku řádně vyplněnou nastávají s účinky ex tunc, ex tunc tedy 

vzniká i závazek avalisty. Soud v prvém rozhodnutí rovněţ vyslovil, ţe platnosti 

směnky a závazku rukojmího nebrání, je-li na směnku doplněn podpis výstavce aţ po 

splatnosti. 

3. Námitky 

Směnečný dluţník, a tedy i avalista, se proti věřiteli, který vůči němu uplatňuje 

své nároky ze směnky, můţe bránit pouţitím námitek. Ty dělíme na absolutní 

a relativní. Absolutními námitkami se rozumí argumenty, které vyplývají ze směnečné 

listiny samotné, případně přímo ze zákona směnečného a šekového a lze je namítat vůči 

kaţdému majiteli směnky; jedná se tak například o námitky neplatnosti směnky 

z důvodu chybějící náleţitosti. Námitkami relativními jsou potom ty, které směnečný 
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dluţník můţe uplatnit pouze ve vztahu ke konkrétnímu majiteli a zpravidla se zakládají 

na vlastních vztazích mezi dluţníkem a majitelem směnky.
45

 

Určitou podmnoţinou relativních námitek jsou námitky kauzální (kauzální 

námitka není nikdy námitkou absolutní, nelze ji namítat vůči kaţdému majiteli směnky), 

jsou upraveny ust. Čl. I § 17 SŠZ. Přestoţe je toto ustanovení zařazeno do rubriky 

nazvané indosament, uplatní se pro všechny námitky vyplývající z jakýchkoli 

směnečných vztahů a institutů směnečného práva. 

Kauzální námitky můţe uplatnit jen konkrétní směnečný dluţník vůči 

konkrétnímu směnečnému věřiteli. Jsou zaloţeny na mimosměnečných vztazích, které 

mezi sebou mají jednotliví účastníci směnečného vztahu. Tyto pak mohou, ale nemusí 

souviset s danou směnkou. Můţe se tak jednat například o námitku jednostranného 

započtení směnečné sumy na pohledávku, kterou má dluţník za věřitelem ze zcela 

jiného, se směnkou nesouvisejícího, titulu, a to za předpokladu, ţe směnka i tato jiná 

pohledávka jsou jiţ dospělé, tedy splatné. Kauzální námitku však právě dle ust. Čl. I § 

17 SŠZ není v zásadě moţné uplatnit vůči dalším nabyvatelům směnky. Výjimku tvoří 

situace, kdy majitel směnky nabyl ji přechodem práv, tedy je právním nástupcem svého 

předchůdce na základě určité, občanskoprávní, skutečnosti (dědění), a není tudíţ 

originárním nabyvatelem směnky. 

Další výjimkou je situace, kdy majitel směnky jednal při jejím nabývání vědomě 

na škodu dluţníka. V tomto případě se tedy sice jedná o originárního nabyvatele listiny, 

nicméně směnečný dluţník je ust. Čl. I § 17 SŠZ chráněn proti jednáním, která jsou 

v rozporu s dobrými mravy, kdyţ zamezuje úspěšnému uplatnění směnky v řízení 

u soudu a vymoţení směnečné sumy majitelem, který tak činí z pohnutek, jejichţ 

ochrana by se neslučovala se zásadou právního státu (jedná se např. o situaci, kdy 

indosant, vědom si existence důvodu, pro nějţ by byl směnečný dluţník s kauzální 

námitkou úspěšný, převede po domluvě na indosatáře směnku a tento ji předloţí 

směnečnému dluţníku k placení s tím, ţe vymoţenou částku následně převede na svého 

indosanta). Podmínkou pro akceptaci této námitky však je, a vyplývá to jiţ z dikce 

předmětného ustanovení, ţe tento nový majitel o škodě, kterou způsobí, věděl jiţ při 

nabývání směnky; prokáţe-li, ţe mu tato skutečnost nebyla známa, nebude moţné brát 
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takovou námitku v potaz. I kdyby však majitel jednal vědomě na škodu dluţníka, bude 

moţnost uplatnění této námitky pouze a právě jen stran této jedné konkrétní námitky 

a ostatní kauzální námitky, které má směnečný dluţník vůči předchozímu majiteli 

nebudou připuštěny.   

Ubrání-li se směnečný dluţník kauzálními námitkami, neznamená to, ţe směnka 

bude povaţována za neplatnou. Dokonce tato skutečnost nebrání moţnosti úspěšně se 

domoci vymoţení směnečné sumy dalším nabyvatelům směnky či moţnosti uplatnit 

směnku vůči jinému směnečnému dluţníku – další indosatáři jsou totiţ originárními 

nabyvateli směnky, nikoli právními nástupci svých předchůdců, a neproviní-li se sami 

jednáním popsaným v Čl. I § 17 SŠZ in fine, nebude mít na jejich práva předchozí 

nekorektní jednání indosantů a mimosměnečné vztahy vliv. Naproti tomu lze si 

představit situaci, kdy indosatářem bude osoba, která má vlastní mimosměnečné vztahy 

ke směnečnému dluţníku a tento je jako námitku uplatní – vznikne pak situace, kdy se 

daný směnečný dluţník konkrétnímu indosatáři ubrání, ačkoli předcházejícím majitelům 

směnky by byl povinován směnečnou sumu uhradit. 

Uvedené samozřejmě neplatí pro rektasměnky, převáděné výhradně cesí, kdy 

kaţdý nabyvatel je právním nástupcem svého předchůdce, nenabývá směnku originárně, 

nýbrţ sekundárně, a jeho práva jsou odvozena od práv předchůdce. V takovém případě 

totiţ směnečný dluţník můţe uplatnit veškeré kauzální námitky svědčící v jeho 

prospěch. 

Vzhledem k výše uvedenému uvádím níţe demonstrativní výčet moţných 

zobecněných kauzálních námitek
46

: 

• nedostatek kauzy – neexistence právního důvodu vystavení směnky; „…Dluţník 

ovšem bude muset být schopen ozřejmit, proč tedy směnku vůbec podepisoval, kdyţ 

k tomu nebyl dostatečný důvod. Proto se bude tato námitka zpravidla druţit s některými 

námitkami směnečnými jako je omyl ve směnce, neváţná směnka, nesvobodný podpis 
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apod….“.
47

 Tato námitka je významná především mezi původními účastníky 

směnečněprávního vztahu, vůči indosatářům bude jen zřídkakdy relevantní. 

• zánik kauzy po vystavení směnky; to však neplatí pro případ promlčení kauzy, to 

nemá na existenci směnky vliv. 

• omyl v kauze - dluţník se domnívá, ţe zde je důvod pro vystavení směnky, ten 

tu však ve skutečnosti není; „…Nepatří sem námitka omylu ve směnce, kdy je namítáno, 

ţe dluţník se podepsal, aniţ věděl, ţe jde o směnku. To je námitka ve skutečnosti 

nedostatku kauzy vůbec…“.
48

 

• nepřípustná kauza – důvodem vystavení směnky je zákonem zakázané jednání; 

ani to však nezpůsobuje neplatnost směnky. 

• námitka neposkytnuté hodnoty – ze strany remitenta mělo být plněno, avšak 

nebylo. 

• námitka vadné hodnoty – ze strany remitenta bylo plněno vadně; dluţník se 

neubrání v plném rozsahu, ale pouze z části odpovídající hodnotě vadného plnění. 

• námitka započtení – je zde pohledávka, kterou má dluţník za věřitelem ze zcela 

jiného titulu, lze ji uplatnit za předpokladu, ţe směnka i tato jiná pohledávka jsou 

splatné. 

 Avalista můţe uplatnit kauzální námitky, které plynou z jeho vlastních 

mimosměnečných vztahů s majitelem směnky. Rozsudkem Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 4.5.2004, sp. zn.: 29 Odo 810/2003, bylo rozhodnuto o sporu 

o zaplacení směnečné sumy, kdy ţalovanými byli obchodní společnost jako výstavce 

a její jednatel jako avalista za výstavce. Směnka byla před lhůtou k protestu indosována 

na ţalobkyni. Soud dovolání zamítl a potvrdil odůvodnění odvolacího soudu, kdy tento 

vyslovil, ţe podpisem směnky nevstupuje avalista do mimosměnečných vztahů avaláta, 

proto není avalista oprávněn namítat okolnosti z kauzálních vztahů avaláta. Nejvyšší 

soud pak doplnil, ţe avalista nemůţe činit kauzální námitky avaláta ani tehdy, jednal-li 
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majitel směnky vědomě na škodu dluţníka. Naproti tomu Nejvyšší soud judikoval 

v rozsudku ze dne 30.6.2009, sp. zn.: 29 Cdo 3727/2007, v němţ se jednalo 

o povinnosti avalisty, jednatele výstavce, který za výstavce podepisoval a jednal ve věci 

kupní smlouvy, kdy předmětná směnka zajišťovala zaplacení kupní ceny, ţe avalistovi 

náleţí kauzální námitky plynoucí ze směnečné dohody (obsaţené v kupní smlouvě), 

neboť, byť ji nepodepsal sám za svou osobu, ale za výstavce (kupujícího), je účastníkem 

směnečné dohody a nelze mít za to, ţe by tu byla dohoda jiná. „…K námitce ţalobce, ţe 

druhému ţalovanému (pozn. avalistovi) nepříslušela námitka zániku závazku 

zajištěného směnkou, protoţe nebyl účasten směnečné dohody mezi ţalobcem a první 

ţalovanou dovolací soud uzavřel, ţe závěry odvolacího soudu povaţuje za správné. 

Podepsal-li druhý ţalovaný kupní smlouvu, jejíţ součástí byla i směnečná dohoda mezi 

ţalobcem a první ţalovanou jako jednatel první ţalované, následně zajišťovací směnku 

avaloval a netvrdil, ţe se ţalobcem uzavřel směnečnou dohodu jiného obsahu, nemá 

Nejvyšší soud pochyb o tom, ţe převzal se souhlasem ţalobce směnečné rukojemství za 

stejných podmínek, za jakých převzala první ţalovaná závazek ze směnky. Přísluší mu 

tedy kauzální námitka zániku zajištěného závazku z jeho vlastního vztahu se 

ţalobcem…“. Nedochází zde k tomu, ţe by avalista mohl uplatnit kauzální námitky 

avaláta, ale k tomu, ţe soud v důsledku úzké personální propojenosti jednajících osob, 

dospěl k závěru, ţe směnečná dohoda se vztahuje i na avalistu, neboť právě on ji 

uzavřel za výstavce.  

Logickým závěrem je pak teze rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kdy tento 

konstatoval, ţe: „…Má-li rukojmí uzavřenu směnečnou dohodu s osobou odlišnou od 

majitele směnky… nemůţe vůči majiteli směnky uplatňovat námitky vyplývající z této 

dohody…“.
49

 

  Ţalovaný je oprávněn dle ust. § 175 odst. 1 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „ občanský soudní řád“ či „o.s.ř.“) 

podat do 15 dnů od doručení směnečného platebního rozkazu námitky, v nichţ musí 

uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá (koncentrace řízení). Nejvyšší soud 

České republiky v rozsudku ze dne 31.3.2009, sp. zn.: 29 Cdo 2270/2007, a rovněţ 
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v usnesení o odmítnutí dovolání ze dne 20.9.2011, sp. zn.: 29 Cdo 3413/2010, shodně 

konstatoval, ţe „…ţalovaný nemůţe – se zřetelem k zásadě koncentrace řízení 

o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu – po uplynutí lhůty k podání námitek 

uplatňovat takovou obranu, která nebyla uvedena jiţ v námitkách. Nic mu však nebrání 

v tom, aby i v této fázi řízení uváděl nové skutečnosti, jeţ mohou mít – podle jeho názoru 

– význam pro posouzení důvodnosti obrany jiţ v námitkách řádně uplatněné. Takové 

skutečnosti pak nelze povaţovat (směřují-li vskutku jen k doplnění dříve uplatněné 

námitky) za námitky nové (a tudíţ opoţděné), k nimţ by jiţ soud nesměl (v intencích 

zákazu formulovaného v ustanovení § 175 odst. 4, části věty první za středníkem, o.s.ř.) 

přihlíţet…“.
50

 V souvislosti s pojednáním o kauzálních námitkách dále doplňuji, ţe 

„…mají-li mít námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu (tak jako v posuzované 

věci) původ v mimosměnečných vztazích účastníků, se směnkou toliko souvisejících 

(tzv. kauzální námitky), bude poţadavek na řádné odůvodnění námitek naplněn zásadně 

jen tehdy, jestliţe ţalovaný v námitkách alespoň stručně vylíčí obsah tzv. směnečné 

smlouvy, jeţ byla bezprostředním důvodem vzniku směnky, popř. závazku konkrétního 

směnečného dluţníka (např. uvede, ţe podle konkrétního ujednání účastníků směnka 

zajišťovala určitou kauzální pohledávku) a dále vymezí skutečnost, v jejímţ důsledku by 

měl být zproštěn povinnosti směnku zaplatit (např. ţe pohledávka směnkou zajištěná jiţ 

byla zaplacena, zanikla započtením, uzavřením dohody o narovnání apod.)…“.
51

 

Koncentrace řízení se však neuplatní v případě incidenčních sporů dle zákona 

č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „insolvenční zákon“). Vyplývá to jednak z absence 

ustanovení zakládajícího zásadu koncentrace v insolvenčním zákoně, jednak z rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.3.2001, sp.zn: 32 Cdo 

1338/2000: „…Dovolací soud uzavřel, ţe závěr soudu prvního stupně i odvolacího 

soudu, ţe v incidenčním sporu týkajícím se závazků ze směnky lze uplatňovat stejné 

námitky, jako v řízení o vydání směnečného platebního rozkazu, tedy jak námitky proti 

platnosti směnky, tak i kauzální námitky, je správný. V incidenčním sporu se však 

neuplatní zásada koncentrace řízení, proto můţe ţalovaný uplatňovat námitky v průběhu 

řízení před soudem prvního stupně i před soudem odvolacím bez časového omezení, 
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vyplývajícího z ustanovení § 175 odst. 1 o. s. ř. V tom směru soudy obou stupňů 

nepochybily, neboť zkoumaly všechny námitky, které vznesla ţalovaná před soudem 

prvního stupně na jednání dne 7. a 28. 9.1999 a ve vyjádření k ţalobě ze dne 23.9.1999, 

zaloţeném na č.l. 12 spisu…“ Domnívám se, ţe tento závěr se uplatní i dnes, přestoţe 

insolvenční zákon nabyl účinnosti později, neţ bylo vyneseno toto rozhodnutí.  

Včas podané námitky nezapříčiňují zrušení směnečného platebního rozkazu, jako 

je tomu v případě podání odporu proti běţnému platebnímu rozkazu, nýbrţ zahajují 

námitkové řízení, které je ukončeno rozsudkem, v němţ soud stanoví, zda ponechá 

směnečný platební rozkaz v platnosti či zda jej zrušuje a v jakém rozsahu.
52

 

3.1. Námitka zaplacení ve vztahu k avalistovi 

Námitka zaplacení směnečné sumy je námitkou absolutní. Jako taková náleţí 

všem směnečným dluţníkům. Nutno však brát v potaz, ţe námitka zaplacení směnečné 

sumy a námitka zaplacení směnkou zajištěné pohledávky jsou dvě rozdílné věci. Druhá 

jmenovaná je námitkou kauzální a ve výše předestřeném výčtu kauzálních námitek 

spadá pod námitky zániku kauzy. 

Problematice rozdílu mezi těmito druhy námitek se věnoval Vrchní soud v Praze 

v rozsudku ze dne 23.10.2006, sp. zn. 12 Cmo 231/2006: „…V druhé námitce ţalovaná 

tvrdila, ţe směnku jiţ v celém rozsahu zaplatila. Soud prvního stupně nesprávně vyloţil 

tuto námitku jako námitku zaplacení dluhu zajišťovaného směnkou a k takto jím 

pochopené námitce vedl dokazování. Mezi zaplacením směnky a zaplacením dluhu 

směnkou zajištěného je podstatný rozdíl ve srovnání např. s ručením nebo se zástavním 

právem, jeţ jsou akcesorickým a subsidiárním prostředkem zajištění splnění hlavního 

závazku, které nemohou existovat, neexistuje-li zároveň hlavní, zajišťovaný závazek. Při 

plnění ručitelského závazku dle § 546 a násl. ObčZ, nebo dle § 303 a násl. ObchZ 

neplní ručitel svůj závazek, nýbrţ vţdy plní závazek zajišťovaný (viz § 548 odst. 1 ObčZ 

a § 308 ObchZ). Tentýţ princip, jak plyne z § 165 odst. 1 ObčZ, platí i pro zástavní 

právo. Naproti tomu při zaplacení zajišťovací směnky zůstává zajišťovaná pohledávka 

neuhrazena (nesplněna) a nikdy jiţ ani splněna být nemůţe vzhledem ke splnění 

zajišťovacího institutu. Pokud by přesto dluţník po zaplacení směnky splnil zajišťovaný 
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závazek (mohlo by k tomu běţně dojít tehdy, pokud by osoba kauzálního dluţníka byla 

odlišná od osoby směnečného dluţníka), jednalo by se o plnění bez právního důvodu 

a věřitel by byl povinen vrátit kauzálnímu dluţníkovi bezdůvodné obohacení dle § 451 

ObčZ. 

V předmětné věci nebyla směnka indosována, ţalobce je remitentem (prvním 

majitelem směnky). Pokud je nejdříve splněn kauzální závazek, tj. závazek směnkou 

zajištěný, ztrácí remitent právo na její zaplacení, neboť důvod podepsání směnky 

směnečným dluţníkem odpadl a tento dluţník se ubrání povinnosti směnku zaplatit 

námitkou dle Čl. I § 17 ZSŠ. Nicméně je povinností směnečného dluţníka ve směnečném 

řízení takovou námitku vznést, coţ se v předmětné věci nestalo… 

…V řízení u soudu prvního stupně předloţila ţalovaná kopie potvrzení o zaplacení 

částek (sníţení jistiny půjčky) a kopie uhrazených poštovních poukázek ke splátkám. Jak 

správně zjistil soud prvního stupně, všechny doklady, jeţ měly prokazovat zaplacení 

dluhu, se týkaly kauzálního dluhu (tj. půjčky, jejíţ plnění bylo ţalovanou směnkou 

zajištěno), uváděného v první námitce ţalované, nikoliv zaplacení směnky. Ţalovaná 

tedy svou druhou, a svým obsahem jedinou, námitku neprokázala…“ 

Kauzální námitky je moţno uplatnit mezi konkrétními účastníky směnečného 

vztahu, jak plyne z předchozí subkapitoly, nikoli tedy mezi účastníky, kteří se nepodílejí 

na mimosměnečném vztahu mezi věřitelem a dluţníkem, který mu plnil 

z občanskoprávního titulu. To platí i o námitce zániku kauzy po vystavení směnky 

(námitku zaplacení směnkou zajištěné pohledávky), jak bude prezentováno 

v následujícím textu. 

V rámci praxe během studia jsem se setkala s případem, který souvisí jednak 

s problematikou avalu, jednak i s protestací směnky, jeţ je tématem následující části 

spisu. V dané kauze se jednalo o směnku vlastní vystavenou společností EP a.s. na řad 

společnosti ČEI a.s., splatnou dne 31.3.2012, avalovanou předsedou představenstva 

a jediným akcionářem panem B.V. (ţalovaným), s doloţku „bez protestu“, indosovanou 

nedatovaným rubopisem na řad ţalobce – společnosti BP, s.r.o. Avalista ve včas 

podaných námitkách uvedl, ţe předmětná směnka zajišťovala obchodní závazky 
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výstavce vůči remitentovi a tyto byly aţ na částku 80.000,- Kč výstavcem směnky 

uhrazeny, coţ doloţil předloţením výpisů z účtů. 

Krajský soud v Praze jako soud prvého stupně rozhodl rozsudkem ze dne 

28.4.2014, sp. zn.: 59 Cm 395/2013, o ponechání směnečného platebního rozkazu 

v plném rozsahu v platnosti s tím, ţe ţalovanému (avalistovi) nenáleţejí kauzální 

námitky, neboť dle ust. Čl. I § 20 odst. 2 SŠZ platí v případě nedatovaných rubopisů 

vyvratitelná domněnka, ţe směnka byla indosována před uplynutím lhůty k protestu. 

Tuto domněnku ţalovaný nevyvrátil. Dle Čl. I § 20 odst. 1 SŠZ byla-li směnka 

indosována teprve po protestu pro neplacení nebo po uplynutí lhůty k protestu, má 

indosament jen účinky obyčejného postupu – tedy v takovém případě by avalista mohl 

uplatnit kauzální námitky z důvodu, ţe ţalobce by byl právním nástupcem remitenta, 

a nikoli originárním nabyvatelem směnečné listiny. 

K tomu judikoval Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 31.4.2014, 

sp.zn.: 29 Cdo 1779/2011, následující: „…Z dikce ustanovení čl. I. § 20 odst. 1 

směnečného zákona se jednoznačně podává, ţe indosament po splatnosti směnky má 

stejné účinky jako indosament před splatností (k účinkům indosamentu před splatností 

srov. zejména ustanovení čl. I. § 14 odst. 1 směnečného zákona, jakoţ i důvody rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 574/2006, uveřejněného pod 

číslem 32/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Účinky obyčejného 

postoupení pohledávky, projevující se mimo jiné v tom, ţe nabyvatel směnky (její nový 

majitel) vstupuje do práv a povinností předchozího majitele a ţe dluţníku zůstávají 

zachovány i všechny námitky, které měl proti poslednímu majiteli směnky, pak zákon 

spojuje aţ s indosací směnky provedenou po protestu pro neplacení nebo (nebude-li 

směnka protestována) po uplynutí lhůty k protestu (k tomu srov. téţ důvody rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo 1446/2006, uveřejněného 

v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročníku 2009, pod číslem 42).  

Uvedený závěr se přitom nepochybně prosadí také tehdy, je-li směnka (jako v 

posuzovaném případě) opatřena doloţkou „bez protestu“ (shodně srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 29 Odo 1636/2005…“. 
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V odvolání proti tomuto rozsudku ţalovaný uvedl, ţe vznesl námitku zaplacení, 

která je námitkou absolutní, současně napadl formalistický výklad
53

ust. Čl. I § 17 SŠZ 

soudem prvního stupně a poukazoval na zneuţití práva, kdyţ remitent a ţalobce zjevně 

jednali v úmyslu poškodit avalistu. Zachování kauzálních námitek dovozoval ţalovaný 

jednak z vědomého jednání ţalobce ke škodě dluţníka při nabývání směnky, jednak 

z personální propojenosti výstavce a avalisty, tedy z existence směnečné dohody mezi 

avalistou a remitentem totoţného obsahu jako směnečné dohody mezi výstavcem 

a remitentem, a jednak ze skutečnosti, ţe směnka byla indosována aţ po uplynutí lhůty 

k protestu, coţ ţalovaný vyvozoval z výzvy ţalobce k placení směnky zaslané dne 

24.4.2013 avalistovi, tedy více neţ rok po uplynutí této lhůty. 

Odvolací soud vyšel ze zjištění, která na základě jím provedeného dokazování 

učinil soud prvého stupně. Uzavřel, ţe rubopis na směnce je skutečně podindosací 

(účinky cese), a to s ohledem na skutečnost, ţe ţalobce ve své výzvě ze dne 24.4.2013 

uvedl, ţe mu remitentem bylo potvrzeno, ţe směnka byla předloţena k placení – tedy 

při splatnosti byla nutně v rukou remitenta. Z toho vyplývá, ţe avalistovi náleţejí 

kauzální námitky – nikoli z důvodu jednání ke škodě dluţníka, ani z důvodu zaslání 

výzvy k placení rok po uplynutí lhůty k protestu. 

„…K tomu bude ovšem nutno v dalším řízení předně ověřit, zda sporná směnka 

skutečně zajišťuje ţalovaným tvrzené pohledávky. Ty ovšem, jak sám tvrdí, byly 

obchodním závazkovým vztahem mezi výstavcem směnky a jejím prvním majitelem. 

Bude tedy nutno v dalším ověřit jeho tvrzení, ţe má, alespoň v rovině smlouvy o zajištění 

předmětnou směnkou, na těchto vztazích účast. Ţalovaný je ve sporné směnce rukojmím 

a jen z tohoto jeho směnečného postavení ţádná moţnost kauzálních námitek 

nevyvstává. Není však vyloučeno…, aby i rukojmí, který není stranou kauzálního vztahu, 

přesto prostřednictvím směnečné smlouvy měl k těmto kauzálním námitkám přístup. 

Teprve pokud se ţalovanému podaří tyto okolnosti prokázat, bylo by nutno se zabývat 

důvodností samotných kauzálních námitek, jak jsou rozvedeny v námitkách proti 

směnečnému platebnímu rozkazu…“
54
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Napadený rozsudek tak byl Vrchním soudem v Praze zrušen a věc byla vrácena 

soudu prvního stupně k dalšímu řízení.   

Soud prvního stupně se v následném řízení řídil právním názorem odvolacího 

soudu, kdyţ přiznal avalistovi přístup ke kauzálním námitkám na základě rubopisu 

učiněného aţ po uplynutí lhůty k protestu, tedy s účinky pouhého postoupení 

pohledávky. Soud rovněţ přiznal avalistovi postavení účastníka směnečné dohody se 

stejným obsahem, jako měla směnečná dohoda mezi remitentem a výstavcem, kdyţ 

avalista zároveň podpisoval směnku za výstavce. Na základě svědeckých výpovědí 

ovšem soud seznal, ţe směnka nezajišťovala pohledávky tvrzené od počátku řízení 

avalistou, nýbrţ pohledávky za zcela jinou obchodní společností, kdy toto zajištění bylo 

odůvodněno personální propojeností této další obchodní společnosti a výstavce. Soud 

tedy uzavřel, ţe kauzální námitky zániku směnečné kauzy nebyly avalistou prokázány, 

a proto opětovně ponechal směnečný platební rozkaz v platnosti. 

V odvolání proti tomuto rozsudku avalista neuvádí ţádné další skutečnosti 

významné z hlediska obsahu této práce. Odvolací řízení prozatím nebylo skončeno, 

avšak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze předpokládat, ţe by byl výsledek 

sporu pro avalistu pozitivní. Spíše se jeví pravděpodobným, ţe bude rozhodnuto 

o povinnosti avalisty zaplatit směnečnou sumu. 

Z pohledu laika se takové rozhodnutí můţe zdát nespravedlivým, kdyţ bude 

dvakrát plněn „jeden dluh“, avšak z druhé strany je třeba si uvědomit, ţe z pohledu 

indosatáře, který nabyl směnku poctivě, jako prostředek investice, kdy očekává určitý 

výnos, za směnku zaplatil indosantovi a nedopustil se ţádného jednání, které by bylo 

v rozporu s dobrými mravy či jehoţ záměrem by bylo poškodit dluţníka, by bylo 

nespravedlivé nepřiznat mu jeho právo na dluţníkovo plnění.  

Uvedený případ jednak dobře ilustruje předeslanou teorii, rovněţ můţe slouţit 

jako návod k uplatnění argumentace v mnoha dalších kauzách, neboť naznačená situace 

nebude ve sporech jistě výjimečná, v neposlední řadě je ukázkou vysoké formálnosti 

a abstraktnosti směnečných závazků, které je třeba mít při podpisu směnky na paměti. 
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Část B – Směnečný protest 

Ve druhé části spisu bude rozebrán směnečný protest, a to jak ve smyslu procesu, 

jenţ předchází vydání protestní listiny, tak i ve smyslu veřejné listiny, jeţ je jeho 

výsledkem. Směnečný protest je za určitých zákonem předvídaných podmínek jediným 

prostředkem k zachování práv majitele směnky vůči vedlejším postihovým dluţníkům.  

1. Obecně ke směnečnému protestu 

 Úpravu směnečného protestu v obecné rovině nalezneme v ust. Čl. I § 79 a násl. 

SŠZ, a je tedy obsahem Části třetí zákona směnečného a šekového. Specifické aspekty 

jsou pak řešeny u konkrétních protestních důvodů - úprava protestace směnky je 

rozptýlena napříč celým zákonem. 

Legální definice směnečného protestu chybí. Jedná se o osvědčení ve formě 

veřejné listiny, které potvrzuje určité skutečnosti v závislosti na protestním důvodu 

a které nelze nahradit jiným úkonem, jak je pro směnky a jejich formální přísnost 

typické; současně však jde o označení procesu, který předchází vydání této veřejné 

listiny, totiţ o protestaci (zákon označuje termínem „protest“ buď listinu, úkon či obé).
55

 

Jednotlivé druhy protestu bychom hledali v souhrnném výčtu v zákoně směnečném 

a šekovém marně, vţdy je třeba orientovat se právě dle druhu toho kterého protestního 

důvodu. Lze tak nalézt následující druhy protestu
56

: 

a) protest pro nedatovaný akcept u lhůtní vistasměnky (Čl. I § 25 odst. 2 

SŠZ), 

b) protest pro nepřijetí směnky cizí (Čl. I § 44 odst. 1, 2 SŠZ) 

c) protest pro nezaplacení směnky (Čl. I § 44 odst. 1, 3 SŠZ) 

d) protest pro nepřijetí směnky cizí podpůrnou adresou (Čl. I § 56 odst. 2 

SŠZ) 
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e) protest pro nezaplacení směnky čestným příjemcem nebo podpůrnou 

adresou (Čl. I § 60 odst. 1 SŠZ) 

f) protest vydávací pro nevydání akceptačního stejnopisu směnky (Čl. I § 

66 odst. 2 SŠZ) 

g) protest vydávací pro nevydání prvopisu směnky majiteli směnečného 

opisu (Čl. I § 68 odst. 2 SŠZ) 

h) protest pro nevidování lhůtní vistasměnky vlastní (Čl. I § 78 odst. 2 SŠZ) 

Neprovedení protestace nemá vliv na hlavní dluţníky, avšak projeví se proti 

dluţníkům vedlejším. Nebude-li totiţ vystavena protestní listina za situace, kdy dluţník 

povinnost nesplní, nebudou zachována práva proti postihovým dluţníkům. Tím můţe 

být výrazně sníţena pravděpodobnost vydobytí pohledávky a v souvislosti s tím můţe 

být niţší i trţní hodnota směnky.
57

 

1.1. Subjekty protestace 

Odborná literatura o subjektech protestace zpravidla nehovoří, respektive takto 

osoby účastnící se vzniku protestní listiny neoznačuje. Mám však za to, ţe pro shrnutí 

a vysvětlení tohoto institutu je takové označení vhodné. 

Za subjekty protestace povaţuji jednak ţadatele o provedení protestu – 

protestanta; dále toho, proti komu je protest činěn – protestáta, nazývaného téţ 

protestovaný; a rovněţ protestní orgány, tedy orgány veřejné moci, které mají pravomoc 

učinit protestaci a vydat o tom protestní listinu.   

1.1.1. Protestant 

Protestantem můţe být jednak majitel směnky – remitent, indosatář, 

blankoindosatář nebo postupník u rektasměnky; jednak drţitel směnky, který, byť není 

majitelem směnečné listiny, je na základě určité právní skutečnosti oprávněn nechat 

zřídit směnečný protest. Drţitelem je zpravidla prokuraindosatář (na kterého je směnka 
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převedena prokuraindosamentem právě z důvodu, aby uplatnil práva prokuraindosatáře 

a tato pak následně naň převedl), občanskoprávní zmocněnec, zaměstnanec majitele 

směnky, případně osoby, které jsou oprávněny k podání návrhu na zahájení řízení na 

základě zvláštního právního předpisu, tj. zejména insolvenční správce či soudní 

exekutor. K tomuto výkladu dojdeme zejména na základě dikce ust. Čl. I § 44 SŠZ, 

v němţ na rozdíl od jiných ustanovení není hovořeno o majiteli směnky, nýbrţ 

zákonodárce uţil pasivum: „odepření musí býti zjištěno veřejnou listinou“ či „protest 

musí býti učiněn“ apod. 

1.1.2. Protestát 

Prostestátem je osoba, která je povinna k určitému směnečnému plnění; k jakému 

závisí vţdy na druhu protestu, primárně však na obsahu směnečné listiny. Příkladem 

u protestu pro nezaplacení směnky dle Čl. I § 44 SŠZ bude protestovaným akceptant 

směnky cizí nebo výstavce směnky vlastní, u protestu pro nezaplacení směnky čestným 

příjemcem jím bude intervenient
58

. Protest se činí proti fyzické osobě, a to i za situace, 

kdy dluţníkem je osoba právnická – v tom případě bude v protestní listině uvedeno 

jméno odpovědné osoby, tedy zpravidla osoby, která za ni jedná. 

1.1.3. Protestní orgán 

Protestním orgánem je dle dikce Čl. I § 79 SŠZ soud, notář nebo místní národní 

výbor. V tomto ustanovení jsou sice uvedeny jako protestní orgány místní národní 

výbory, které jiţ neexistují, avšak ustanovením § 22 z.č. 367/1990 Sb., zákon o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „zákon o obcích“), byla 

pravomoc a působnost národních výborů v oblasti výkonu státní správy přenesena na 

obce. Ty vykonávají státní správu dříve svěřenou místním národním výborům 

v přenesené působnosti
59

. Novelizace tohoto ustanovení zákona směnečného a šekového 

tak není nezbytná. Vzhledem k právě uvedenému budu v následujícím textu hovořit 

pouze o obcích, resp. obecních úřadech, přestoţe ve znění zákona zůstává zachován 

původní text. 
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Zatímco u protestace směnky soudem a obecním úřadem není stanoveno, v jaké 

konkrétní funkci má být osoba, která protest vykoná, a nemusí jí tedy rozhodně být 

soudce nebo starosta, ale můţe se jednat např. o vyššího soudního úředníka, soudního 

vykonavatele nebo o zaměstnance obecního úřadu, u protestace směnky notářem je 

zjevné, ţe touto osobou můţe být právě jen on. Notář touto činností nemůţe pověřit 

notářského koncipienta či jiného svého zaměstnance. 

Tato konstrukce je zvláštní. Protestace směnky není rozhodováním o meritu věci, 

jedná se pouze o osvědčení určitých skutečností – osoba vykonávající protest jako 

protestní orgán tak nerozhoduje o právech a povinnostech, pouze vystaví listinu, kterou 

potvrdí, ţe např. dluţník v den splatnosti v místě platebním odmítl směnku zaplatit. 

Ubrání-li se ţalovaný v následném soudním sporu námitkami proti směnečnému 

platebnímu rozkazu, bude lhostejno, ţe byl proveden směnečný protest. Ten totiţ nemá 

a nemůţe mít vliv na směnku jako takovou, na její platnost. Bude-li například 

v námitkovém řízení prokázáno, ţe zde jsou materiální vady podpisu, ţe si odporují 

jednotlivé údaje zaznamenané na směnce nebo ţe jsou zde jiné důvody způsobující 

neexistenci či zánik povinnosti ţalovaného plnit ze směnky, nelze vzít do úvahy 

skutečnost, ţe směnka byla protestována a ţe příslušný protestní orgán ji měl za řádnou 

směnku a tento úkon provedl. Navíc jak bylo uvedeno výše, u protestace soudem 

a obecním úřadem můţe tak učinit zaměstnanec prakticky bez ohledu na své pracovní 

zařazení. Nevidím zde tedy důvod, proč protestace směnky notářem je takto limitována, 

kdyţ by jistě postačovalo, kdyby tak učinil notářský tajemník.   

1.1.4. Příslušnost protestního orgánu 

V praxi můţe být protestace směnky problematická vzhledem k chybějící úpravě 

směnečného protestu v zákonech týkajících se činnosti protestních orgánů. 

Dle dikce § 1 o.s.ř. upravuje občanský soudní řád postup soudu a účastníků 

v občanském soudním řízení, přičemţ v občanském soudním řízení dle § 2 o.s.ř. soudy 

projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která 

nebyla splněna dobrovolně
60

. § 7 odst. 3 o.s.ř. pak stanoví, ţe jiné věci projednávají 

a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon. Čl. I § 79 sice 
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stanoví, ţe protest musí být učiněn mimo jiné soudem, avšak nestanoví, ţe se tak stane 

v rámci soudního řízení. Protestace směnky tak není soudní řízením. Z tohoto důvodu 

nebude příslušnost soudu určena občanským soudním řádem – tedy neuplatní se ust. § 9 

odst. 2 písm. j) o.s.ř., které ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se 

směnek, šeků a investičních nástrojů přiznává věcnou příslušnost krajským soudům, ani 

ust. § 84 o.s.ř., případně ust. § 87 písm. e) o.s.ř., které určují místní příslušnost; ani 

nebude určena z.č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů (dále rovněţ jen „zákon o zvláštních řízeních soudních“ či „ZŘS“), respektive 

ust. § 3 a 4 ZŘS. 

Příslušnost soudu je určena na základě obecných ustanovení z.č. 6/2002 Sb. 

zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „zákon 

o soudech a soudcích“ či „zss“). Ust. § 2 písm. c) zss stanoví, ţe soudy rozhodují 

v dalších případech stanovených zákonem – pro účely protestace směnky tedy zákonem 

směnečným a šekovým. V souladu s tím, co bylo uvedeno výše k osobám, jeţ jsou 

oprávněny za protestní orgán vykonat protest, je v § 3 odst. 2 o.s.ř. stanoveno, ţe 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací a jiné činnosti 

soudů podílejí justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci 

a soudní vykonavatelé. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe zákonem o soudech a soudcích není určena věcná 

příslušnost vyššího soudu, je věcně příslušným okresní soud
61

. Místní příslušnost je pak 

určena protestním místem – tedy místně příslušným bude soud, v jehoţ obvodu se 

nachází protestní místo
62

. 

Stejným způsobem bude určena místní příslušnost obecního úřadu, bude se tedy 

řídit protestním místem a k protestu bude místně příslušný obecní úřad, v jehoţ obvodu 

se nachází. Věcná příslušnost byla komentována v rámci úvodu k protestním orgánům 

a je tak přiznána obecním úřadům jako správním orgánům v přenesené působnosti. 

Stejně jako u soudů není otázka protestace zvlášť řešena ani v předpisech 

týkajících se činnosti obcí; není především upravena v zákoně o obcích ani 
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v navazujících předpisech. To činí v praxi poměrně velké problémy, kterým se budu 

věnovat níţe.
63

 

U notáře jako protestního orgánu není věcná a místní příslušnost určena. Ţadatel 

o provedení protestu si tak můţe libovolně určit, kteréhokoli z notářů a není přitom 

vázán ţádnými ustanoveními zákona. 

Přestoţe ust. § 79 SŠZ není ţádný z protestních orgánů privilegován, nejčastěji 

voleným protestním orgánem je notář. Je to dáno přetíţeností soudů a velmi omezenou 

zkušeností obecních úřadů s tímto úkonem, kdy tyto se zpravidla snaţí své povinnosti 

zprostit odkazem na soud a notáře jako vhodnější protestní orgány
64

. 

1.1.5.  Náklady na provedení směnečného protestu 

 Náklady na provedení směnečného protestu se liší v závislosti na zvoleném 

protestním orgánu. 

Při provádění protestace soudem je poloţkou 37 bodem 1 Sazebníku poplatků, 

který je přílohou z.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále rovněţ jen „o soudních poplatcích“ či „ ZSP“) stanoven poplatek za úhrn úkonů 

potřebných k protestacisměnky nebo jiného rubopisem převoditelnéhocenného papíru, 

za kaţdý protestovanýcenný papír na částku ve výši 2.000,- Kč. Bude-li oprávněný 

ţadatel ţádat u stejného soudu, a tedy ve stejném obvodu, o provedení protestace více 

směnek, bude povinen uhradit soudní poplatek za kaţdou protestovanou listinu, byť 

bude ţádost podána hromadně. Tento poplatek připadne soudu i v případě, kdy protestní 

listina vydána nebude, například z důvodu, ţe protestát svou povinnost splní. Vyplývá to 

právě z dikce zákona o soudních poplatcích, respektive ze Sazebníku poplatků, kdyţ jím 

není stanoven poplatek za vydání protestní listiny, nýbrţ za úkony potřebné k protestaci. 

Protestace směnky obecním úřadem poplatkové povinnosti nepodléhá. 

Z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ jen 

„zákon o správních poplatcích“), ani jiný zákon takovou povinnost nestanoví, a to 

v souvislosti s čl. 11 odst. 5 z.č. 1/1993 Sb. Ústava, ve znění pozdějších předpisů (dále 

rovněţ jen „ústava“), na základě kterého je moţné stanovit daně a poplatky pouze 
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zákonem a nikoli předpisem niţší právní síly, způsobuje, ţe protestace směnky 

správním úřadem není zpoplatněna. 

Konečně za protestaci směnky notářem náleţí notáři dle 

ust. § 106 z.č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „notářský řád“), odměna, jejíţ výše je 

specifikována ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o odměnách 

a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský 

tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ jen „notářský tarif“). Dle § 6 odst. 3 

notářského tarifu je tarifní hodnotou peněţitá částka uvedená na směnce. Odměna 

notáře se vypočte procentuálně z tarifní hodnoty (1% při nominální hodnotě do 

100.000,- Kč s klesající tendencí procentuální sazby z částek převyšujících tuto hranici, 

a to aţ do 0,1% z tarifní hodnoty do 7.000.000,- Kč
65

), a sice na základě Poloţky B, 

Oddílu I. Sazebníku odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné 

činnosti, který je přílohou notářského tarifu. K tomu navíc notáři náleţí náhrada 

hotových výdajů dle § 16 a násl. notářského tarifu, v tomto případě především 

cestovních nákladů, a dále mu náleţí náhrada za promeškaný čas dle § 20 notářského 

tarifu, kdyţ protestaci provádí mimo svou kancelář a má tak nárok na náhradu ve výši 

50,- Kč za kaţdou započatou čtvrthodinu. Náklady na protestaci notářem jsou tak vţdy 

nejvyšší. 

Výše nákladů na protestaci má samozřejmě vliv na volbu protestního orgánu 

ţadatelem o jeho provedení. Majitel směnky sice tyto náklady můţe připočíst k útratám 

a poţadovat tak jejich náhradu na dluţníkovi dle § 48 a 49 SŠZ, avšak měl by si být 

vědom, ţe můţe dojít k situaci, kdy dluţník nebude sto zaplatit ani směnečnou sumu, 

natoţ nároky související, a dojde tak k situaci, ţe věřitel, byť učinil vše potřebné, 

nebude moci na dluţníkovi například pro jeho nemajetnost plnění vymoct. 

1.1.6. Postup při protestaci směnky 

Základem pro postup protestního orgánu je ţádost oprávněné osoby o protestaci 

směnky. Pro tu zákon nestanoví ţádné formální náleţitosti, můţe být proto podána ústně 
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i písemně. Dle Kovaříka
66

 je vhodnější podání ţádosti ústní formou, neboť je třeba 

předloţit protestnímu orgánu originál směnky, a to se při zaslání prostřednictvím 

provozovatele poštovních sluţeb jeví značně rizikovým kvůli moţnosti ztráty zásilky 

i s originálem směnky. Bez předloţení originálu nelze směnku protestovat
67

. Účast 

protestanta není při tomto úkonu nutná, zákon totiţ nestanoví povinnost ţadatele 

o protestaci směnky být jí přítomen. 

Otázka, kde přesně má být protest učiněn, můţe být vyřešena jiţ samotnou 

směnkou při uvedení zcela konkrétního údaje platebního místa. V takovém případě však 

musí být přesně specifikováno místo daného plnění, a to s přesností na místnosti, 

v nichţ protestát provozuje svůj podnik
68

 (dále rovněţ jen „provozovna“) či kde má byt. 

Nebudou-li tyto informace uvedeny, bude třeba řídit se zákonnou úpravou, konkrétně 

ust. Čl. I § 87 odst. 1 SŠZ, dle kterého musí být protest proveden v místnostech, kde 

protestát provozuje svůj podnik, a nemá-li jich, nebo nedají-li se vypátrat, v jeho bytě. 

Bude-li tedy směnkou stanoveno, ţe je splatná v Brně, ulice Labská 29, není to 

dostatečné určení a dále se protestní orgán bude orientovat dle Čl. I § 87 odst. 1 SŠZ – 

v případě podnikatele bude na této adrese hledat provozovnu, alternativně byt dluţníka 

(pokud dluţník v tomto místě provozovnu má, bude protestním místem právě tento 

prostor, nikoli byt, i kdyby se nacházel na totoţné adrese), v případě fyzické osoby – 

nepodnikatele, pak jeho bydliště. Nelze však takto postupovat, bude-li určeno, ţe 

místem platebním je Brno, avšak dluţník v tomto městě ţádnou provozovnu ani byt 

nemá. 

Čl. I § 87 odst 1 SŠZ in fine a shodně s ním i Čl. I § 88 SŠZ umoţňují, aby protest 

i jiné směnečné úkony, které mají být vykonány v určitém místě, byly provedeny jinde, 

souhlasí-li s tím obě strany, v našem případě tedy protestant a protestát. Takový souhlas 

je protestní orgán povinen vyznačit v protestní listině – tím je bráněno pozdějším 

námitkám proti neodpovídajícímu protestnímu místu. 

                                                           
66

KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 5., dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2011. 

475 s. ISBN 978-80-7400-385-1. S. 235 
67

Tamtéţ. 
68

 Směnečný a šekový zákon nebyl v tomto ustanovení prozatím přizpůsoben nové občanskoprávní teorii. 



 

40 

V případě, kdy je vyţadováno plnění ze směnky na několika osobách nebo 

několikrát na téţe osobě, stáčí k tomu jedna protestní listina. Je tak stanoveno Čl. I § 81 

SŠZ. Poţadavek plnění ze směnky několika osobami se vyskytne například v případě, 

kdy směnka cizí bude akceptována více příjemci. Výše uvedené ustanovení neznamená, 

ţe by nebylo třeba protestovat směnku proti všem těmto příjemcům, nýbrţ stanoví, ţe 

postačí vystavení pouze jedné protestační listiny. V té bude vyznačeno kdy, kde a proti 

komu bylo protestováno. V případě druhé části předmětného ustanovení, která hovoří 

o situaci, kdy je třeba učinit protest několikrát vůči jedné osobě, jde o stav, kdy 

protestant a protestát mají mezi sebou právní vztahy zaloţené vícero směnkami. Rovněţ 

postačí pouze jedna protestní listina, avšak s tím, ţe protestnímu orgánu je třeba 

všechny směnečné listiny předloţit v originále, jako by šlo o vyhotovení několika 

protestních dokumentů, a všechny musí být v protestní listině v souladu s Čl. I § 80 bod 

6 SŠZ do protestní listny opsány nebo k ní v opise připojeny. 

Výsledkem protestace směnky nemusí nutně být vyhotovení protestní listiny. 

Můţe dojít k situaci, kdy dluţník svou povinnost splní; ať uţ se jedná o zaplacení 

směnečné sumy či o jiné jednání. Činnost protestního orgánu je tak na roveň postavena 

výzvě dluţníka k určitému poţadovanému jednání. Co se týče protestu pro neplacení, 

můţe dokonce, a tuto skutečnost nelze vyloučit ujednáním stran, zaplatit směnečnou 

sumu přímo protestnímu orgánu
69

. 

Pokud tak dluţník neučiní či pokud se jej nepodařilo zastihnout, případně se 

nepodařilo vypátrat místnost, kde provozuje svůj podnik či jeho byt
70

, pak je právě třeba 

osvědčit tuto skutečnost protestem. Čl. I § 80 SŠZ určuje náleţitosti protestní listiny. 

Dle znění tohoto ustanovení mezi ně patří: 

1. jméno toho, pro koho a proti komu se protest činí; 

2. údaj, ţe ten, proti němuţ se protest činí, byl bez výsledku vyzván 

ke směnečnému plnění nebo ţe ho nebylo lze zastihnout nebo ţe nebylo lze vypátrat 

místnost, kde provozuje svůj podnik, ani jeho byt; 
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3. údaj místa a data, kde a kdy došlo k výzvě nebo k bezvýslednému pokusu 

o ni; 

4. jde-li o přijetí nebo zaplacení pro čest, poznámku, od koho, pro koho 

a jak bylo nabídnuto nebo jak došlo k přijetí nebo zaplacení pro čest; 

5. poţádá-li směnečník, jemuţ byla směnka předloţena k přijetí, aby mu 

byla ještě znovu předloţena v následující den, poznámku o tom; 

6. doslovný opis směnky (opisu) se všemi indosamenty a poznámkami;  

7. podpis protestního orgánu, úřední pečeť nebo úřední razítko. 

V praxi můţe dojít k situaci, ţe bude třeba protestní listinu opravit. Opravy 

v protestní listině lze provádět pouze do doby vydání protestní listiny a lze opravit 

chyby v psaní, výpustky a jiné vady protestní listiny.
71

„…Bezvýznamné vady nemají vliv 

na neplatnost protestu, lze-li z celého jeho obsahu vyčísti jeho podstatné náleţitosti. 

(Rozh. č. 9.312 Sb. Váţ.)…“.
72

 

V Čl. 87 odst. 2 a 3 je pak zaloţena odpovědnost protestního orgánu dle 

z.č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, pokud by protestní orgán 

učinil bez opodstatnění tzv. protest do větru, tj. vystavil protestní listinu, v níţ by 

osvědčil, ţe se nepodařilo vypátrat příslušné protestní místo, avšak následně by se 

ukázalo, ţe tak za pouţití adekvátních prostředků
73

 bylo lze učinit.
74

 

Lhůty, v nichţ je protest moţno provést, jsou určeny ustanoveními směnečného 

a šekového zákona týkajícími se jednotlivých druhů protestu. Typicky jsou velmi 

krátké; tak příkladem protest pro neplacení je moţné provést v den splatnosti směnky 

a v následujících dvou pracovních dnech. 
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Co se týče konkrétní denní doby, ta je stanovena v ust. Čl. I § 85 SŠZ s tím, ţe je 

tak moţno učinit v době od devíti do osmnácti hodin a mimo tuto dobu, jen souhlasí-li 

s tím výslovně protestát. Takový souhlas je třeba v protestní listině vyznačit, a to ze 

stejného důvodu jako při protestaci mimo protestní místnost. I kdyby v tomto čase nebyl 

dluţník zastiţen, bude protestní listina vystavena, neboť dluţník jakoţto osoba povinná 

ze směnky musí být připraven ve dnech protestu splnit svou povinnost. Po provedení 

protestu je protestní orgán povinen vyznačit tuto skutečnost na směnce. Je tak určeno 

Čl. I § 86 SŠZ, avšak s tím, ţe jiţ sám zákon směnečný a šekový v tomto ustanovení 

konstatuje, ţe opominutí tohoto úkonu nemá vliv na platnost protestu. Nedojde-li tedy 

k vyznačení provedení protestu, nemá to ţádný vliv na platnost protestní listiny, nutno 

však podotknout, ţe vyznačení protestu na směnku v ţádném případě nenahrazuje 

protestní listinu. 

„…Obsah protestní doloţky bude nutně sestávat z informace, ţe směnka byla 

protestována, bude nutno zcela zkratkovitě označit i důvod, a nelze povaţovat za 

nevhodné připojení data. Doloţku podepíše ten, kdo směnku protestoval včetně razítka 

nebo pečeti orgánu, za který tak činí. Postačí např. znění: Dne 1.3.1996 protestováno 

pro neplacení. Umístění protestní doloţky není předepsáno, měla by však být umístěna 

vţdy na rubu směnky nebo na přívěsku, a to buď při horním okraji rubu, nejsou-li na 

rubu zatím ţádné zápisy. Jsou-li tam, nebo jsou-li dovedeny aţ na přívěsek, připojit tuto 

doloţku hned na poslední zápis na rubu nebo na přívěsku. Toto umístění má zásadní 

význam zejména pro účinky postprotestačních indosamentů ve smyslu Čl. I § 20 

SŠZ…“
75

. 

Čl. I § 83 odst. 1 stanoví, ţe protestní orgán je povinen za náhradu výdajů bez 

prodlení vydat majiteli směnky nebo jeho zmocněnci prvopis protestní listiny a na 

ţádost téţ její prostý nebo ověřený opis. Vydání prvopisu je jiţ zahrnuto v odměně 

notáře a soudním poplatku; v případě opisů a prostých kopií protestní listiny je však 

nutné, aby protestant nahradil protestnímu orgánu náklady na jejich pořízení dle 

příslušných předpisů
76

. V případě protestace směnky obecním úřadem nevzniká sice 

protestantovi povinnost uhradit správní poplatek, jak bylo řečeno výše, nicméně bude-li 
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tento poţadovat vydání opisu či prostých kopií, bude za ně muset uhradit náklady dle 

zákona o správních poplatcích. 

2. K jednotlivým druhům protestů 

Jednotlivé druhy protestů byly vyjmenovány v předchozí kapitole. K pochopení 

jejich funkce a účinků je však třeba jejich alespoň stručný popis.
77

 

2.1. Protest pro nedatovaný akcept u lhůtní vistasměnky a protest 

pro nevidování lhůtní vistasměnky vlastní 

Lhůtní vistasměnka je směnka se splatností určitý čas po viděné, je splatná 

uplynutím lhůty uvedené ve směnce po předloţení směnky k akceptaci nebo k protestu. 

Ust. Čl. I § 25 odst. 2 SŠZ určuje, ţe přijetí u lhůtních vistasměnek a směnek 

opatřených doloţkou o potřebě předloţit ji k přijetí v určené lhůtě musí být datováno. 

U jiných směnek není datování akceptu nutné. V prvém případě, tedy u lhůtních 

vistasměnek, je tomu tak proto, aby bylo zřejmé, od kdy běţí lhůta splatnosti; v druhém 

proto, aby bylo zjevné, ţe lhůta k předloţení k přijetí byla dodrţena.
78

 

Pro případ, ţe přijetí datováno není, musí majitel směnky nechat zřídit o tomto 

opominutí či opominutí protest. Protest slouţí k zachování práv vůči postiţním 

dluţníkům. Není-li akcept datován a není-li učiněn protest, nemá to vliv na existenci 

povinnosti hlavních dluţníků. Směnečník se tak stane akceptantem, avšak práva vůči 

výstavci směnky cizí a vůči indosantům zaniknou. Ve vztahu k akceptantovi potom při 

opominutí datování přijetí platí, ţe se tak stalo v poslední den lhůty k přijetí
79

. 

Pro směnky vlastní, respektive pro nevidování lhůtní vistasměnky, platí na 

základě ust. Čl. I § 78 SŠZ rovněţ úprava Čl. I § 25 odst. 2 SŠZ. Vzhledem k tomu, ţe 

směnka vlastní se nepřijímá, vyznačuje se u směnek splatných na viděnou právě viděná, 

případně odepření směnku touto doloţkou opatřit. Účinky neprovedení protestace 

v tomto případě způsobí zánik práv vůči postihovým dluţníkům stejně jako u směnky 
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cizí a u dluţníků přímých počátek běhu lhůty k placení od konce lhůty k předloţení 

k vidění.  

O problematiku předloţení lhůtní vistasměnky k placení, respektive o provedení 

protestu  pro nevidování lhůtní vistasměnky šlo i v případě, který rozhodoval Nejvyšší 

soud České republiky v řízení o dovolání vedeném pod sp.zn.: 29 Cdo 806/2010, kdy 

ţalovaným byl aval výstavce vistasměnky vlastní. Soud v rozsudku uvedl: „…obecná 

povinnost předloţit směnku k placení se vztahuje i na vistasměnky, přičemţ v takovém 

případě má předloţení směnky (kromě účelu průkazu majitele směnky… a zachování 

práv proti nepřímým dluţníkům) význam, i jde-li o určení okamţiku splatnosti…Zbývá 

posoudit, jaké důsledky má, jde-li o moţnost majitele směnky domáhat se zaplacení 

směnky, skutečnost, ţe směnka vlastní splatná na viděnou nebyla výstavci předloţena… 

Směnečný zákon jednak časově omezuje moţnost majitele předloţit směnku splatnou na 

viděnou k zaplacení výstavci lhůtou jednoho roku (neurčí-li výstavce jinak), jednak 

s marným uplynutím této lhůty nespojuje ztrátu práv majitele směnky vůči přímým 

dluţníkům (výstavci a rukojmímu za výstavce)…Nejvyšší soud uzavírá, ţe nezaniklo-li 

právo majitele směnky proti výstavci, platí pro ně, ţe se stalo splatným (neurčí-li 

výstavce jinak) posledním dnem zákonné lhůty pro předloţení směnky výstavci…“. Je 

tedy zřejmé, ţe povinnost učinit protest jako doklad o umoţnění placení je nezbytnou 

pro zachování práv vůči vedlejším postihovým dluţníkům, jak plyne z ust. Čl. I § 53 

odst.1 SŠZ, nicméně ve vztahu k přímým dluţníkům pro zachování práv majitele 

směnky je právně víceméně bezvýznamným (nikoli však co se týče rozsahu práv, neboť 

např. co do určení dne splatnosti u vistasměnky je zcela určujícím a není-li proveden 

povaţuje se za den splatnosti poslední den lhůty pro předloţení, jak uvedeno výše). 

2.2. Protest pro nepřijetí směnky cizí 

  Odepření přijetí směnky přichází v úvahu pouze u směnek cizích, neboť směnky 

vlastní se nepřijímají a v právních vztazích z ní plynoucích nefiguruje ţádný akceptant. 

Odepře-li příjemce směnku akceptovat, je třeba, aby tato skutečnost byla potvrzena 

protestem. Tato povinnost, je stanovena v Čl. I § 44 odst. 1 SŠZ. 

Dle ust. Čl. I § 44 odst. 2 SŠZ musí být protest pro nepřijetí učiněn ve lhůtách pro 

předloţení směnky k přijetí. Vyvstává otázka, jaké jsou lhůty pro předloţení směnky 
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k přijetí. Odpověď nalezneme v ust. Čl. I § 21 SŠZ, který stanoví, ţe směnku je moţno 

předloţit k přijetí aţ do data její splatnosti: „…Protest pro nepřijetí můţe se státi jen 

před dospělostí (při dospělosti nebo později učiněný by byl opoţděný a bezvýznamný 

a nenahradil by snad protest pro neplacení)…“
80

; přičemţ je stanoveno, ţe tak můţe 

učinit kaţdý, kdo má směnku v rukou; nemusí se tedy jednat o majitele směnky, nýbrţ 

můţe jít i o pouhého detentora, který nemusí ani být prokuraindosatářem. 

Předkladatelem by tak mohla být i osoba, která jinak k výkonu práv ze směnky 

legitimována není. Lhůtní vistasměnku je třeba předloţit k přijetí ve lhůtě do jednoho 

roku od jejího vystavení
81

, neurčí-li výstavce ve směnečné listině lhůtu delší či kratší
82

. 

Výjimku představuje situace, kdy by na základě ust. Čl. I § 24 odst. 1 SŠZ bylo 

směnečníkem poţadováno opakované předloţení, a to v případě, ţe mu směnka byla 

předloţena v poslední den lhůty k akceptu. Potom je dle Čl. I § 44 odst. 2 věta druhá 

SŠZ moţné, aby byl protest zřízen následující den.
83

 

Poţadavku směnečníka dle Čl. I § 24 odst. 1 SŠZ, tedy poţadavku na opakované 

předloţení v den následující po dni, kdy byla směnka předloţena k přijetí poprvé, je 

předkladatel povinen vyhovět. Tato skutečnost se uvede do protestní listiny. Poruší-li 

předkladatel směnky tuto svoji povinnost uskutečnit opakovanou prezentaci směnky 

k akceptu, mohou se účastníci směnečného vztahu dovolávat toho, ţe poţadavku 

směnečníka na opakovanou prezentaci směnky k akceptu nebylo vyhověno pouze 

v případě, ţe tato skutečnost byla vyznačena v protestu.
84

 

Další výjimkou jsou směnky, u kterých byla lhůta pro předloţení směnky k přijetí 

zkrácena nebo prodlouţena výstavcem, případně zkrácena některým z indosantů. Tyto 

lhůty vepsané do směnky musí být respektovány. Postihová práva zůstanou majiteli 

zachována vůči všem vedlejším dluţníkům, učiní-li protest v nejkratší modifikované 

lhůtě. Učiní-li jej později, ztrácí postihová práva vůči těm dluţníkům, kteří určili lhůtu, 

jeţ marně uplynula.
85
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Pokud je zřízen protest pro nepřijetí směnky, není dle ust. Čl. I § 44 odst. 4 SŠZ 

třeba následně předloţit směnku k placení, ani učinit protest pro neplacení. Je to 

poměrně logická konstrukce, neboť pokud směnečník neakceptuje, deklaruje tím 

vlastně, ţe není povinen platit směnečnou sumu a ţe dluh v ní vyjádřený neuznává, a je 

tudíţ zjevné, ţe směnečnou sumu neuhradí.
86

 

Majitel směnky můţe být povinnosti zřídit protest zbaven doloţkou „bez protestu“ 

či obdobného významu.  K tomu více v oddílu věnovaném této doloţce. 
87

 

2.3. Protest pro nezaplacení směnky 

Ustanovení Čl. I § 44 SŠZ se vztahuje i na protest pro nezaplacení směnky. Stejně 

jako u odepření přijetí směnky musí být i odepření placení zjištěno veřejnou listinou – 

protestem
88

. Jiný postup způsobuje zánik směnečných práv vůči postihovým dluţníkům, 

nikoli vůči dluţníkům přímým
89

. 

Co se týče lhůt pro zřízení protestu pro neplacení, ty jsou stanoveny ust. Čl. I § 44 

odst. 3 SŠZ, a to tak, ţe jde-li o směnku splatnou v určitý den nebo v určitý čas po datu 

vystavení nebo po viděné, pak musí být protestováno v některý ze dvou pracovních dní 

následujících po dni splatnosti; u směnky splatné na viděnou jsou lhůty určeny odkazem 

na ust. Čl. I § 44 odst. 2 SŠZ a lhůty pro protest pro nepřijetí – tedy protest musí být 

učiněn do jednoho roku od vystavení směnky
90

, neurčí-li výstavce ve směnečné listině 

lhůtu delší či kratší
91

. 

Pro přehlednost doplňuji výše zmíněné
92

ust. Čl. I § 44 odst. 4 SŠZ, kterým je 

určeno, ţe učiní-li se protest pro nepřijetí, není třeba předloţit směnku k placení, ani 

učinit protest pro neplacení. 

Předloţení k placení a protest pro neplacení jsou nezbytnou podmínkou pro 

vykonání postihu pro případ, ţe směnečník zastaví své platy nebo byla-li na jeho jmění 
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bezvýsledně vedena exekuce.
93

Rozdílná je však situace, bylo-li rozhodnuto o úpadku 

dluţníka nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. V takovém 

případě totiţ postačí k výkonu práva postihu předloţit příslušná rozhodnutí soudu.
94

 Ať 

uţ jde o kteroukoli z právě popsaných situací upravených ustanoveními pátého 

a šestého odstavce § 44 SŠZ, jedná se vţdy o postih před splatností směnky.
95

 

Z pohledu majitele směnky je tedy podstatné dodrţení výše uvedených lhůt. To 

však není jediným úskalím. Můţe se totiţ stát, ţe majitel sice nechá zřídit protest ve 

správný den, dodrţí lhůty, přesto o práva vůči vedlejším postihovým dluţníkům přijde. 

Taková situace byla judikována Vrchním soudem v Praze v rozsudku ze dne 21.4.1999, 

sp. zn.: 9 Cmo 678/1998. Řešená směnka byla jednak avalována a jednak byla 

domicilována (u ţalobce). V Části A spisu jsem se věnovala mimo jiné situaci, kdy je 

směnka avalována bez uvedení avaláta – v takovém případě platí
96

, ţe je avalována za 

výstavce, coţ v případě směnky cizí, je-li akceptována, znamená, ţe je tak učiněno za 

nepřímého dluţníka. Umístěnou, neboli domicilovanou směnku je třeba protestovat 

u umístěnce, neboť domicilem je určeno platební místo.
97

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

v daném případě řešeném Vrchním soudem v Praze tak učiněno nebylo, respektive 

protestováno bylo jinde neţ u umístěnce, rozhodl Vrchní soud o tom, ţe ţalobci 

nepříslušejí práva vůči avalovi, neboť neprovedl řádně protest, v důsledku čehoţ byl 

připraven o postiţní práva vůči vedlejším postihovým dluţníkům, mezi něţ náleţí i aval 

výstavce směnky cizí.
98

 

Majitel směnky můţe být povinnosti zřídit protest zbaven doloţkou „bez protestu“ 

či obdobného významu.  K tomu více v oddílu věnovaném této doloţce. 
99

 

2.4. Protest pro nepřijetí směnky cizí podpůrnou adresou 

Předně je třeba ve stručnosti vysvětlit, co je přijetí cizí podpůrnou adresou. 

Podpůrná adresa je druhem směnečné intervence. Je upravena v ust. Čl. I § 55 odst. 1 
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SŠZ, které opravňuje výstavce, indosanta a směnečného rukojmího k udání osoby, která 

má v nouzi směnku přijmout nebo zaplatit.  Toto právo však náleţí pouze vedlejším 

dluţníkům, nikoli dluţníkům hlavním, tedy nenáleţí směnečníkovi a jeho avalistovi 

a výstavci směnky vlastní a jeho avalistovi. V doloţce musí být jméno osoby, na kterou 

se má majitel obrátit, vhodné však bude uvést i další údaje nápomocné při identifikaci 

osoby, a rovněţ by mělo být vepsáno, zda se jedná o podpůrnou adresu pro případ 

nepřijetí či nezaplacení směnky. Bude-li druhé uvedené absentovat, dovozuje se, ţe se 

jedná o podpůrnou adresu pro oba případy.
100

 

„…Cizí směnka musí býti nejprve směnečníkovi předloţena ku přijetí… a jestli 

směnečník neakceptoval…nutno to konstatovati protestem…a obrátiti se na podpůrné 

adresy, aby směnku přijaly pro čest, coţ jest intervenční plnění pro nepřijetí. Nepřijmou-

li ji, nutno to konstatovati protestem (tzv. intervenční protest pro nepřijetí) a zajištění lze 

pak ţádati na regresním dluţníku (tj. u cizí směnky na předcházejících indosantech 

a výstavci a jejich avalistech)… Přijme-li některá podpůrná adresa (coţ věřitel musí 

připustiti) anebo někdo jiný (coţ věřitel můţe, ale nemusí připustiti) směnku pro čest 

některého regresního dluţníka (tzv. poctěného čili honoráta), nemají nástupci poctěného 

zajišťováací postih pro nepřijetí, mají jej však poctěný a jeho předchůdci…“.
101

 

K protestu pro nepřijetí směnky cizí podpůrnou adresou nalézáme v zákoně 

směnečném a šekovém, konkrétně v ust. Čl. I § 56 odst. 2 SŠZ, následující: Je-li na 

směnce udána osoba, která má v případě nouze v platebním místě směnku přijmout 

nebo zaplatit, můţe majitel před její splatností vykonat postihová práva proti tomu, kdo 

připojil podpůrnou adresu a proti těm, kdoţ po něm následují, jen předloţí-li směnku 

osobě uvedené v podpůrné adrese
102

. „… Pokud je na směnce vyznačena náhradní 

adresa, z níţ vyplývá, ţe adresát má směnku v platebním místě přijmout nebo zaplatit, 

musí majitel, jsou-li splněny podmínky výkonu postihu splněny, směnku jí předloţit 

k přijetí a, není-li zproštěn protestační povinnosti, dát ji protestovat z tohoto důvodu. 

Šlo by tak po protestu pro nepřijetí směnky o další protest, tzv. intervenční, honorační 

protest pro nepřijetí. Povinnosti protestovat směnku z tohoto důvodu můţe zprostit jen 
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výstavce, neboť jeho doloţka „bez protestu“ je účinná vůči všem. Stejná doloţka 

připojená indosantem nebo avalistou je účinná jen vůči jim samotným, tedy i kdyby 

právě tito byli adresanty podpůrné adresy, nemohla by protestní povinnost odvrátit. 

Protest se musí uskutečnit ve lhůtě pro provedení protestu pro nepřijetí podle čl. i § 44 

odst. 2 v platebním místě proti náhradní adrese, a to v protestní adrese vyplývající z čl. I 

§ 87…“
103

. 

2.5. Protest pro nezaplacení směnky čestným příjemcem nebo 

podpůrnou adresou 

Stejně jako v subkapitole týkající se protestu pro nepřijetí podpůrnou adresou, kdy 

bylo třeba nejprve vysvětlit funkci tohoto institutu, je i zde na místě osvětlit, kdo a za 

jakých podmínek je čestným příjemcem a jaká práva a povinnosti z toho plynou jednak 

právě čestnému příjemci, jednak dalším účastníkům směnečného vztahu. 

Placení a přijetí pro čest jsou druhy směnečné intervence (stejně jako tomu je 

u podpůrné adresy) a jsou upraveny v ust. Čl. I § 55 a násl. SŠZ. Velmi zjednodušeně 

řečeno se jedná o dobrovolné převzetí závazku postihového dluţníka, tedy z dikce 

ust. Čl. I § 55 odst. 2 SŠZ plyne, ţe čestně přijmout nebo zaplatit nelze ve prospěch 

hlavního dluţníka, respektive jeho avalisty, neboť jak bylo uvedeno v Části A tohoto 

spisu, postavení avalisty je závislé na postavení dluţníka, za něhoţ se zavazuje.  

Otázka, kdo můţe být čestným příjemcem, resp. plátcem, je řešena v ust. Čl. I § 

55 odst. 3 SŠZ, kterým je z okruhu moţných osob vyloučen příjemce směnky. Obecně 

platí
104

, ţe úprava práv a povinností příjemce cizí směnky vztahuje se na základě 

odkazu v Čl. I § 77 SŠZ i na výstavce vlastní směnky. Proto se dovozuje, ţe čestným 

plátcem nemůţe být ani výstavce směnky vlastní. Čestným příjemcem nemůţe být 

toliko z logiky věci, kdyţ směnka vlastní se nepřijímá. 

Přijetí pro čest se na směnce vyznačí a příjemce je podepíše.
105

Tím je zaloţen 

závazek čestného příjemce vůči majiteli směnky a indosantům, kteří následují 
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v zápisech indosamentů za poctěným, a to ve stejném rozsahu jako je závazek 

poctěného.
106

 

Čl. I ust. § 60 odst. 1 SŠZ je stanovena lhůta pro protest pro neplacení čestným 

příjemcem nebo podpůrnou adresou na den následující po posledním dni pro učinění 

protestu pro neplacení
107

, jinak přichází dle Čl. I ust. § 60 odst. 2 SŠZ o práva vůči 

poctěnému resp. vůči tomu, kdo udal podpůrnou adresu, vůči všem následujícím 

indosantům a vůči avalistům všech těchto osob. Povinnost předloţit směnku k placení 

čestnému příjemci nebo podpůrné adrese je však stanovena pouze, pokud mají bydliště 

v platebním místě.  

Protest pro neplacení čestným příjemcem či podpůrnou adresou můţe být učiněn 

ve stejný den a zachycen ve stejné protestní listině jako protest pro neplacení.
108

 

2.6. Protest vydávací pro nevydání akceptačního stejnopisu 

směnky 

Protest vydávací pro nevydání akceptačního stejnopisu, upravený v Čl. I § 66 

odst. 2 SŠZ, slouţí k osvědčení odepření vydání stejnopisu zaslaného k přijetí. Majitel 

nebo jiná osoba nemusí totiţ nutně předloţit směnečníkovi směnku k přijetí osobně. 

Zaslání jediného originálu směnky by však bylo velmi nerozumné, neboť tento by 

s listinou mohl naloţit různým neţádoucím způsobem, nehledě na to, ţe je zde jiţ výše 

zmíněné riziko zasílání směnky prostřednictvím poštovního doručovatele a její ztráty 

během přepravy, proto lze směnku vyhotovit v několika stejnopisech a jeden exemplář 

zaslat směnečníkovi k přijetí s tím, ţe na dalších stejnopisech je nutné vyznačit osobu, 

které byl akceptační stejnopis odeslán. 

Pokud směnečník akceptovat odmítne, je třeba tuto skutečnost zjistit protestem 

pro nepřijetí a majitel má tak zachována práva proti postihovým dluţníkům. 

Pokud by však směnečník zcela odmítl vydat směnečnou listinu zpět osobě, která 

mu ji zaslala, případně jiné oprávněné osobě, je třeba nechat o tom zřídit protest 
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vydávací pro nevydání akceptačního stejnopisu směnky, aby majiteli zůstala zachována 

práva proti vedlejším dluţníkům. Protestní orgán vychází přitom z jiného stejnopisu, 

který má protestant k dispozici a protestuje v protestním místě uvedeném právě v tomto 

stejnopisu proti osobě, která je v něm uvedená jako adresát zaslaného a nevydaného 

stejnopisu.
109

 

Je však třeba nadto provést ještě protest pro nepřijetí nebo pro neplacení. Není 

však vyloučeno, aby tento byl obsaţen v totoţné listině jako protest pro nevydání 

akceptačního stejnopisu směnky, tedy aby oba druhy protestace byly provedeny 

současně. Poplatky za protestaci se pak řídí tím, co bylo zmíněno výše k této 

problematice.
110

 

2.7. Protest vydávací pro nevydání prvopisu směnky majiteli 

směnečného opisu 

Ust. § 68 odst. 1 SŠZ stanoví povinnost vydat prvopis směnky řádnému majiteli 

opisu. Osoba, které je tato povinnost stanovena, respektive osoba, u které se prvopis 

nachází, musí být ve směnečném opisu označena. Co se týče označení, platí to, co je 

stanoveno pro označení základních směnečněprávních subjektů –musí jít o označení, 

které dostatečně určitě specifikuje osobu, které se ukládá povinnost. Nepostačí tak 

zpravidla pouhé uvedení jména, ale bude zapotřebí uvést například adresu bydliště, 

rodné číslo, případně jiný údaj schopný odlišit od sebe osoby mající shodné jméno. 

Nebude-li tato osoba ve směnečném opisu označena, nezakládá to neplatnost 

směnečného opisu, nicméně nebude moţné na základě tohoto opisu učinit vydávací 

protest.
111

 

Řádným majitelem opisu nemusí být pouze remitent uvedený na líci směnečné 

listiny; stejně jako prvopis směnky, můţe být i opis převáděn na nové nabyvatele. Kdo 

však uplatní nárok na vydání prvopisu směnky, musí své oprávnění prokázat 

nepřetrţitou řadou indosamentů. 

                                                           
109

ROUČEK, František. Nové Československé právo směnečné, 1. Vydání. Praha: Státní tiskárna v Praze, 

1927. S. 143. 
110

ROUČEK, František. Jednotný směnečný řád, 1. Vydání. Praha: Českomoravský kompas, 1941, S. 319. 
111

ROUČEK, František. Jednotný směnečný řád, 1. Vydání. Praha: Českomoravský kompas, 1941. S. 318. 



 

52 

Odepře-li drţitel prvopisu vydat jej majiteli směnečného opisu, který prokáţe 

legitimaci ke svému poţadavku – tedy, ţe je řádným majitelem opisu, můţe tento 

vykonat postih proti všem svým předchůdcům, případně i proti rukojmím, vyznačeným 

v opisu směnky, avšak za podmínky stanovené v Čl. I § 68 odst. 2 SŠZ, a to sice, ţe dá 

předtím odepření vydání opisu zjistit protestem.
112

 

Stejně jako u všech ostatních protestů nemá nevykonání protestace vliv na 

dluţníky přímé, ale pouze na dluţníky nepřímé. Na směnečném opise budou zpravidla 

podepsáni zejména dluţníci nepřímý, proto je více neţ vhodné protest provést, neboť 

jen tak zůstanou majiteli směnečného opisu zachována práva proti postiţním 

dluţníkům. Naopak práva spojená s prvopisem směnky vykonána být nemohou, 

nevydá-li ho k tomu povinná a v opise označená osoba, byť je zřejmé, ţe takový prvopis 

existuje, kdo je z něj přímým dluţníkem, jaká je směnečná suma i další náleţitosti, 

neboť samotnou listinu prvopisu směnky, a právě jen ji, je nezbytně třeba předloţit 

soudu společně s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. 

V případě nevydání prvopisu osobou označenou v opise směnky lze uvaţovat 

o podání ţaloby na vydání věci – prvopisu směnky. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ze 

strany ţalovaného – osoby označené v opisu směnky, se nemusí jednat o libovůli, ale 

situace můţe být dána skutečností, ţe došlo ke ztrátě či zničení prvopisu, bude více neţ 

vhodné navrhnout v eventuálním petitu vydání ekvivalentní hodnoty směnečného 

prvopisu v penězích. 

Vhodnost navrhnout eventuální petit vyplývá mimo jiné z rozhodnutí Nejvyššího 

soud České republiky ze dne 20.3.2001, sp. zn.: 25 Cdo 2490/2000, kdy se soud vyjádřil 

v tomto smyslu: „…obvyklá praxe, kdy se zejména z důvodů procesní ekonomie nárok 

na náhradu škody připojuje k vindikační ţalobě formou tzv. eventuálního petitu (ţaloba 

na zaplacení pro případ, ţe povinnost vydat věc nebude moţno z uvedeného důvodu 

uloţit). Ani v tomto případě totiţ poţadavek na zaplacení peněţité částky nepřestává mít 

charakter nároku na náhradu škody se všemi jiţ zmíněnými důsledky…“, z čehoţ 

vyplývá i skutečnost, ţe v případě, kdy eventuální petit navrţen nebude, bude nutné pro 

vymoţení částky odpovídající hodnotě věci, jejíţ vydání je poţadováno, podat návrh na 
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náhradu škody.  Tuto částku, ekvivalentní hodnotu, respektive vzniklou škodu by měl 

tvořit souhrn směnečného peníze, a to s úroky, byly-li ujednány,šestiprocentní úroky ode 

dne splatnosti,útraty protestu a podaných zpráv, jakoţ i ostatní útraty; a odměna ve výši 

jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v niţší dohodnuté výši. To je dáno ust. 

Čl. I § 48 odst. 1 SŠZ, který určuje, co můţe postihem ţádat majitel směnky, a to je 

vzhledem k nevydání prvopisu směnky a v souvislosti s tím k nemoţnosti poţadovat 

zaplacení směnečné sumy na směnečníkovi, resp. výstavci směnky vlastní, hodnota, 

kterou by oprávněný majitel pro sebe získal uplatněním práv z prvopisu směnky 

v případě jeho řádného vydání osobou označenou ve směnečném opise.   

3. K doložce „bez protestu“ 

Majitel směnky můţe být povinnosti zjistit odepření přijetí či placení, nikoli však 

povinnosti předloţení směnky k přijetí či placení, zbaven, a to sice doloţkou „bez 

protestu“, „bez útrat“ či slovy obdobného významu. Tato doloţka vylučuje uţití 

ust. Čl. I § 44 odst. 1 SŠZ, kdyţ ujednáním stran, jímţ je právě uvedení těchto slov na 

směnce, si strany stanoví, ţe protestace směnky nemusí být provedena. Zproštění 

povinnosti protestu je upraveno v ust. § 46 SŠZ. „…Ovšem lze také prominouti jen 

protest pro neplacení, nebo jen protest pro nepřijetí apod. Forma prominutí jest 

předepsána, neboť musí býti psáno (ať rukou či jinak) a podepsáno. Ovšem stačí, stane-

li se prominutí v kontextu směnečného prohlášení (v indosamentu, v avalu, v čestném 

přijetí), a proto také k prominutí výstavcovu stačí, stane-li se na směnce tak, ţe jest 

výstavcovým podpisem kryto…“.
113

 

Na vztah majitele směnky a přímých dluţníků však nebude mít toto vyloučení 

vliv, neboť pro ně není významné, zda byl protest zřízen či nikoli. Účinky této doloţky 

vztahují se na vztahy vlastníka směnky a nepřímých dluţníků. Vyplývá to z ust. Čl. I § 

53 odst. 1 SŠZ. Nebude-li doloţka do směnky vepsána, je povinností a zájmem věřitele, 

protest pro nepřijetí či neplacení zřídit, aby zůstala zachována práva právě proti 

postihovým dluţníkům. 
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Doloţka „bez protestu“ nemá však význam pouze v souvislosti s protestem pro 

nepřijetí a neplacení směnky, přestoţe byla legislativně zařazena do Oddílu 7. SŠZ, 

který upravuje postih pro nepřijetí a neplacení směnky. „…Výslovně je uvedena moţnost 

zprostit protestační povinnosti pro nepřijetí nebo neplacení směnky. Totéţ je jistě nutno 

vztáhnout i na kontraprotest pro nepřijetí náhradní adresou podle čl. I § 56 odst. 2 i na 

kontraprotest pro neplacení náhradní adresou nebo čestným příjemcem podle čl. I. § 60 

odst. 1. V obou případech totiţ následuje intervenční protest aţ po protestu proti 

směnečníku pro nepřijetí nebo proti osobám určeným směnku proplatit při dishonoraci. 

Bez předloţení směnky k přijetí nebo k placení nepřichází v úvahu ani čestné přijetí 

nebo čestné placení. Proto se tato doloţka vztahuje i na tyto případy… Osvědčení, ţe 

přijetí nebo placení nebylo moţné dosáhnout ani na základě jiného stejnopisu, jiţ je 

v podstatě zjištěním předvídaným v § 46 a doloţka „bez protestu“ se vztahuje i na tuto 

povinnost…“
114

. 

Naopak doloţka „bez protestu“ nedopadá na povinnost protestovat směnku pod 

sankcí ztráty práv vůči vedlejším dluţníkům v případě protestu pro nezaplacení směnky 

čestným příjemcem nebo podpůrnou adresou upraveného v ust. § 66 odst. 2 SŠZ, 68/2, 

v případě protestu vydávacího pro nevydání prvopisu směnky majiteli směnečného 

opisu upravenéhoust. § 68 odst. 2 SŠZ, protestu pro nedatovaný akcept u lhůtní 

vistasměnky upraveného v ust. § 25 odst. 2 SŠZ a protestu pro nevidování lhůtní 

vistasměnky vlastní upraveného v ust. § 78 odst. 2 SŠZ. Tyto druhy protestu musí být 

provedeny, neboť nemají souvislost s protestem pro nepřijetí a pro neplacení a nelze na 

ně tudíţ vztáhnout ustanovení o uţití doloţky „bez protestu“ či její obdoby.Odlišně se 

k této problematice vyjadřuje František Rouček: „…Nutno však míti za to, ţe i jiné 

protesty lze prominouti neboť rovnají se resp. jsou v souvislosti s protesty uvedenými, 

tudíţ lze prominouti i protest pro nejistotu (čl. 44 odst. 5) i protrest vydávací (čl. 66), 

i protest pro nedatování (čl. 25 odst. 2)…“.
115

 

4. Protestace směnky obecním úřadem 

Protestace směnky obecním úřadem se provádí zcela výjimečně a obecní úřady se 
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s ţádostí o směnečný protest povětšinou neumějí vypořádat, jak osvětlím dále. Je to 

dáno především historickým vývojem, kdy obecní úřady, a dříve národní výbory, nebyly 

jako protestní orgán prakticky vůbec vyuţívány.Pokud jde o obce (města, městské části), 

není situace zcela jasná, stejně jako nebyla jasná ani za existence místních národních 

výborů. Pověření místních orgánů protestací je specialitou našeho současného 

směnečného práva a nemá u nás ani tradici. Protoţe z důvodů obecně známých nebyla 

současná zákonná úprava téměř vůbec pouţívána, neexistují ţádné zkušenosti 

s protestem prostřednictvím obecních orgánů.116 

Inspirací pro zařazení tématu směnečného protestu v diplomové práci pro mě byla 

zkušenost z advokátní kanceláře, kdy bylo za klienta ţádáno o provedení protestu 

směnky znějící na 8.000.000,- Kč, a to u Úřadu městské části Brno – Slatina. Jednalo se 

o protest pro nezaplacení směnky
117

. S dostatečným předstihem byla odeslána písemná 

ţádost. V odpověď přišlo vyjádření tamního právníka obecního úřadu, v němţ byly 

shrnuty důvody, pro něţ úřad městské části protestaci neprovede. 

Nutno podotknout, ţe toto vyjádření bylo zasláno jménem obecního úřadu, jeho 

obsah byl však přinejmenším pochybný a zavádějící. Obecní úřad shrnul, ţe 

poţadovaný úkon je častěji prováděn notářem či soudem a v tomto smyslu odkázal 

ţadatele na příslušné úřady. Stran své povinnosti protestovat směnku uvedl Úřad 

městské části Brno – Slatina, ţe tato je sice stanovena zákonem směnečným a šekovým, 

avšak není obcím uloţena zákonem o obcích. Dále bylo ve vyjádření obce uvedeno, ţe 

v případě, ţe by ţadatel na protestaci směnky obecním úřadem trval, bude jeho 

povinností nahradit náklady na vyškolení pracovníka, který samotnou protestaci 

provede, a rovněţ nahradit náklady na pořízení evidenční knihy, do níţ se 

zaznamenávají učiněné protesty, a to z toho důvodu, ţe Úřad městské části Brno – 

Slatina směnečný protest nikdy neprováděl a není tudíţ vybaven v tomto ohledu ani 

personálně, ani materiálně. 

Tato argumentace je absurdní. Skutečnost, ţe správní orgán neprováděl určitý 

úkon, jej neopravňuje ke stanovení povinnosti nahradit náklady na školení svých 

pracovníků a pořízení záznamové knihy. Navíc uloţení takové povinnosti by bylo zcela 
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v rozporu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí a s ust. Čl. 11odst. 5 z.č. 

2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, jímţ je 

stanoveno, ţe daně a poplatky lze ukládat pouze na základě zákona. Ţádný zákon 

takovou povinnost neukládá. Mám však za to, ţe ze strany obecního úřadu se nejednalo 

o snahu o jakýsi druh hospodárnosti, avšak spíše o snahu odradit ţadatele od poţadavku 

na provedení protestu Úřadem městské části Brno – Slatina. 

Domnívám se, ţe v případě, ţe by obecní úřad svůj postoj nezměnil a nadále 

odmítal provedení úkonu, a z tohoto důvodu by marně uplynula lhůta pro protest, 

majitel směnky by pozbyl práva vůči vedlejším postihovým dluţníkům a přímí dluţníci 

by nebyli sto směnečnou sumu uhradit, bylo by lze uvaţovat o poţadavku na náhradu 

škody dotčeným obecním úřadem, potaţmo Českou republikou. 

Tato zkušenost mne přivedla na myšlenku provedení výzkumu, jehoţ cílem bylo 

zjistit, jak se náhodně vybrané obecní úřady vypořádají s ţádostí o směnečný protest. 

Na 14 obecních úřadů v rámci celé České republiky, vţdy po jednom v kaţdém 

kraji, byla zaslána e-mailová zpráva s neformální ţádostí o protestaci směnky. Tato 

ţádost záměrně nesplňovala náleţitosti podání (nebyla opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem) a neobsahovala veškeré informace nutné k provedení. Ţádost 

měla vzbudit dojem, ţe ţadatel není s problematikou protestu obeznámen. Cílem bylo 

zjištění, zda  úřady i přes chybějící náleţitosti ţádosti poskytnou občanovi pomoc či ho 

relevantně poučí o moţných postupech. 

Ţádost byla odeslána dne 21.1.2013 v tomto znění: „Váţení, tímto ţádám na 

základě ust. § 79 z.č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, 

o učinění směnečného protestu pro neplacení směnky s datem splatnosti 6.2.2013, a to 

na adrese (pozn. Vţdy uvedena adresa náleţející do obvodu dané obce). Současně 

ţádám o předběţné vyčíslení nákladů za výše uvedený úkon a sdělení informací 

souvisejících s provedením úkonu – datum a čas provádění úkonu, kontaktní osobu, za 

kterou se má věřitel dostavit apod. Děkuji, s pozdravem Marcela Oškrdová“, a to 

obecním úřadům následujících obcí: 

 

- Praha 7 - Brno – Slatina 
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- Vimperk 

- Bystřice nad Pernštejnem 

- Vrchlabí 

- Brniště 

- Baška 

- Zlaté Hory 

- Pustina 

- Plzeň 

- Čerčany 

- Hrobčice 

- Bohuslavice u Zlína 

- Dalovice 
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Pouze obce Vimperk, Zlaté Hory, Pustina, Plzeň a Dalovice nereagovaly ţádným 

způsobem a věc tak vlastně vyřídily tak, ţe elektronické podání neobsahovalo zaručený 

elektronický podpis a nebylo ve lhůtě řádně doplněno. To je postup v souladu se zákonem. 

Devět obcí ze čtrnácti se k ţádosti vyjádřilo, coţ povaţuji za úspěch, vzhledem 

k tomu, ţe to nebylo jejich povinností. Většina odpovědí dokonce svědčí o skutečnosti, ţe si 

pracovníci obecních úřadů problematiku alespoň v minimálním rozsahu nastudovali. 

Pouze obce Praha 7
118

, Brniště
119

 a Čerčany
120

 odpověděly v tom smyslu, ţe protest 

provedou. Navíc o postupu poučily ţadatele a jejich přístup byl celkově velmi vstřícný. Obec 

Baška
121

 poţádala o zaslání kopie směnky k posouzení, zda lze protest učinit, z čehoţ lze 

usuzovat na skutečnost, ţe následně by byl obcí protest proveden. 

Obecní úřad Vrchlabí
122

 odkázal ţadatele na notáře a soud, coţ odůvodnil zejména 

skutečností, ţe pro poţadovaný úkon není stanoven správní poplatek. Odkázání na notáře 

a soud učinil rovněţ obecní úřad v Hrobčicích
123

 z důvodu absence vyškoleného personálu a 

stejně tak Úřad městské části Brno – Slatina
124

, kdy bylo vyjádření odůvodněno obdobně 

jako v případě popsaném v úvodu této subkapitoly. 

V případě obce Bohuslavice u Zlína
125

 obecní úřad nejprve sdělil, ţe „vůbec netuší, 

o co jde, a ţádá o upřesnění“ a následně reagoval takto: „…Váţená paní, já celkem chápu, 

ţe protest je úřední listina atd.(viz zákon směnečný a šekový), ale opravdu netuším, proti 

čemu mám podávat protest, kdyţ nemám vůbec ţádné informace. Navíc, směnka má 

podle Vašeho dopisu splatnost 6.2.2013…“. Tato reakce svědčí o nepochopení 

problematiky, kdyţ zaměstnankyně úřadu hovoří o „podání protestu proti něčemu“. 

Následně bylo zaměstnankyni obecního úřadu sděleno: „…Protest ověřuje skutečnost, ţe 

směnkovatel poskytl směnečníkovi moţnost ze směnky plnit, tudíţ bude potřeba, aby 

úředník z OÚ šel se směnkovatelem na místo placení, 6.2.2013, 7.2.2013 nebo 8.2.2013, 

zjistil, ţe směnečník odmítl zaplatit a následně učinil protest, tedy vydal úřední listinu … 
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Na datu splatnosti nevidím ţádný problém, proto nerozumím tomu, proč na něj 

upozorňujete…“. Na tuto e-mailovou zprávu jiţ nebylo reagováno. 

Obecní úřad obce Bystřice nad Pernštejnem
126

 se vypořádal s ţádostí sdělením: 

„…K níţe uvedené ţádosti  sdělujeme, ţe nám zřejmě byla zaslána omylem, neboť na 

našem městském úřadu o ţádné nezaplacené směnce nevíme…“. To svědčí o zcela 

zřejmém nepochopení ţádosti v důsledku neznalosti zákona směnečného a šekového. 

Místní úřady mají být mimo jiné nápomocny občanům při řešení různých situací 

všedního ţivota. Protestace směnky sice není zcela obvyklým poţadavkem, nicméně 

povinnost ji provést vyplývá ze zákona směnečného a šekového ve spojitosti s ust. 61 

a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ jen 

„zákon o obcích“ či „OZř“), a tudíţ by ji na ţádost protestanta měl obecní úřad provést. 

Z uvedeného výzkumu však vyplývá, ţe se většina správních orgánů není schopna 

adekvátně s takovým úkolem vypořádat, místo toho odkazují na notáře a soudy. Je to 

dáno pravděpodobně tím, ţe se český veřejný sektor stále nenaučil přistupovat 

k občanům jako ke klientům, nesnaţí se jim vyjít vstříc, ale spíše usiluje o to, aby občan 

vyhledal pomoc jinde. 

Dalším neméně podstatným faktorem je skutečnost, ţe na zaměstnancích obce bez 

právního vzdělání nelze vyţadovat znalost právního řádu aţ do takových specifických 

oblastí jakou je směnečné právo, kdyţ není zvykem podávat ţádost o protestaci 

u obecních úřadů a úředníci tak nemají kde nabýt potřebné zkušenosti a motivaci 

k sebevzdělávání. Nicméně jsem přesvědčena, ţe vystavit protestní listinu zvládne 

i člověk bez právního vzdělání, bude-li proškolen. 

Jednou z důleţitých součástí změny přístupu k protestaci obecním úřadem by měla 

být novelizace zákona o správních poplatcích, kdy by jí byla stanovena výše poplatku za 

směnečný protest vydaný obecním úřadem. Jako adekvátní výše správního poplatku se 

mi jeví částka 2.000,- Kč paušálně za vydání protestní listiny o jednom protestu. Za 

kaţdý další protest vyznačený na téţe listině by byl protestant povinován uhradit částku 

1.000,- Kč. Tím by jednak došlo ke kompenzaci nákladů na provedení protestu, jednak 
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by i zaměstnanci obecních úřadů byli prostřednictvím zákonné úpravy správního 

poplatku za protestaci obeznámeni s povinností k tomuto úkonu, neboť jak bylo uvedeno 

výše, nelze na v právu nevzdělaných lidech poţadovat znalost celého právního řádu 

včetně všech jeho specifických oblastí. Zavedením tohoto správního poplatku by byli 

úředníci donuceni k seznámení se alespoň s dílčí částí směnečného a šekového zákona. 

Otázkou je, zda by byla vůle zákonodárce k přijetí novely zákona o správních poplatcích 

kvůli veřejné listině, kterou je oprávněn vystavit i soud a notář. 
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Část C – Domicil 

Posledním institutem, který bude v diplomové práci popsán, je domicil neboli 

umístěnka. Přestoţe se jedná o nepovinnou poloţku směnečné listiny, můţe její 

nesprávná podoba zapříčinit neplatnost celé směnky. Zejména majitel směnky (ať uţ 

remitent či nabyvatel) by tak měl být schopen posoudit, zda umístění směnky odpovídá 

zákonným poţadavkům. 

1. Pojem, funkce, subjekty a forma domicilu 

Domicil upravený v ust. § 4 ZSŠ označuje fakultativní směnečnou doloţku, kterou 

je určena třetí osoba, u níţ je směnka splatná. V této souvislosti se hovoří o umístění 

směnky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nepovinný zápis na směnce, nebude na škodu, 

nebude-li domicil určen. Na druhou stranu však uvedení nesprávného domicilu můţe 

zapříčinit neplatnost směnečné listiny. 

1.1. Funkce domicilu 

Domicilovaná směnka je splatná u třetí osoby. To znamená, ţe tato třetí osoba by 

měla v den splatnosti uhradit oproti předloţené, řádně nabyté, směnce směnečnou sumu. 

Domicilem můţe být určeno místo placení. Umístěnec je rovněţ osobou, jíţ má být 

směnka prezentována a případně u něj protestována pro neplacení. 

V praxi budou směnky nejčastěji umísťované u banky, a to zejména z důvodu 

omezení výše finančních prostředků, jeţ mohou být poskytnuty v hotovosti, zákonem 

č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněţ 

jen „zákon o omezení plateb v hotovosti“ či „ZOPH“). Dle ust. § 4 odst. 1 ZOPH je 

poskytovatel platby, jejíţ výše přesahuje částku 270.000,- Kč povinen provést platbu 

bezhotovostně. V odstavci druhém je pak stanovena povinnost příjemce platby, která 

uvedený limit přesahuje, toto plnění odmítnout.  Bude-li tedy směnečná suma vyšší, je 

směnečný dluţník povinen provést platbu bezhotovostně. Dojde-li k porušení tohoto 

pravidla, hrozí fyzické osobě za spáchání přestupku pokuta do výše 500.000,-Kč, 
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právnické osobě za spáchání správního deliktu pokuta aţ do výše 5.000.000,- Kč.
127

 Na 

tuto skutečnost by měli remitent a výstavce směnky pamatovat při jednání o vystavení 

směnky i při jejím samotném vystavení a měli by učinit směnku splatnou u banky, 

případně vepsat do směnky číslo bankovního účtu,na který bude směnečná suma 

poukázána. 

Domnívám se však, ţe dojde-li při splatnosti směnky znějící na vyšší částku 

k řádné úhradě například v provozovně dluţníka (v souladu s textem směnky), bude jen 

stěţí remitent či jiný oprávněný namítat, ţe platbu nepřijme (i kdyţ mu zákon takovou 

povinnost stanoví). Otázkou pak je, jak by se příslušný správní orgán o porušení 

dozvěděl – jak věřitel, tak dluţník se totiţ dopustili spáchání správního deliktu
128

, tedy 

nelze předpokládat, ţe by kterýkoli z nich tuto skutečnost oznamoval. V úvahu tak 

přichází moţnost podnětu třetí osoby nebo zjištění finančního úřadu při správě daně 

z příjmu.  

1.2. Subjekty 

Hlavním subjektem domicilu je umístěnec – domiciliát, tedy ten, u něhoţ se 

směnka činí splatnou. Jak bylo uvedeno výše budedomiciliátem zpravidla banka, 

nicméně z dikce zákona plyne, ţe jím můţe být i jiná osoba – právnická či fyzická. 

Stanovení osoby domiciliáta, bude zpravidla záleţet na jeho vztazích k účastníkům 

směnky. Banka, která je umístěncem, tak bude s nejvyšší pravděpodobností bankou 

směnečníka, resp. výstavce směnky vlastní. Bude-li domiciliátem osoba odlišná od 

peněţního ústavu, bude mít rovněţ zpravidla určitý vztah k některému z účastníků 

směnečného vztahu, a to buď vztah osobního či profesionálního rázu – lze si tak 

představit, ţe směnka bude umístěna u příbuzného hlavního dluţníka či u jeho advokáta. 

Nebude-li takového vztahu, lze si jen stěţí představit, ţe umístěnec na základě 

poţadavku majitele směnky a předloţení směnky směnečnou sumu zaplatí. Domiciliát 

není dluţníkem ze směnky a na směnce není jakoţto domicil podepsán. Jeho povinnost 

zaplatit směnečnou sumu tak bude zpravidla zaloţena jinou právní skutečností 

(př.: předchozím sloţením finančních prostředků u banky či do advokátní úschovy, 
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 Srov. Ust. §§ 5, 6 ZOPH. 
128

 Věřitel přijetím platby v hotovosti, dluţník jejím provedením. 
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závazkem dluţníka uhradit částku odpovídající směnečné sumě domiciliátovi 

v budoucnu na základě uzavření smlouvy o poskytnutí účelově vázaného úvěru apod.) 

Přestoţe se judikatura i autoři věnující se tématu směnečného práva kloní k názoru, 

ţe směnku lze domicilovat u remitenta, dovozuji z dikce ustanovení § 4 SŠZ, ţe by tomu 

tak nemělo být - domiciliátemby neměl být remitent, výstavce směnky (ať uţ jde o 

směnku vlastní či cizí) ani směnečník, a to z toho důvodu, ţe toto ustanovení hovoří o 

třetích osobách a účastníci základního směnečného vztahu nejsou třetími osobami. 

Gramatický výklad je tudíţ nesporný a není třeba uţít výkladu teleologického. 

Vrchní soud v Olomouci v rozsudku ze dne 7.2.2006, sp. zn. 7 Cmo 505/2004, 

však dovodil závěr jiný, přičemţ se odvolal na starší i soudobou odbornou literaturu: 

„…Citované ustanovení umoţňuje výstavci směnky (popř. směnečníkovi, srov. § 27 ZSŠ) 

označit na směnce "třetí osobu", jejímţ prostřednictvím má být směnka (zpravidla 

bezhotovostně) dluţníkem proplacena. Přestoţe striktní jazykový výklad tohoto 

ustanovení by mohl nasvědčovat závěru, ţe domiciliátem, tedy onou "třetí osobou", můţe 

být pouze osoba, která není zatím ani dluţníkem ze směnky, ani jejím věřitelem, odvolací 

soud je toho názoru, ţe dikci "u třetí osoby" nelze nijak přeceňovat. Je-li účelem 

umístění směnky určení osoby, prostřednictvím které bude směnečný dluţník svůj závazek 

plnit, je nepochybně nutné z okruhu v úvahu přicházejících osob vyloučit toliko osobu 

směnečníka, neboť takováto umístěnka by neměla za následek nic jiného neţ předloţení 

směnky k proplacení ve skutečnosti nikoliv třetí osobě, ale dluţníkovi samotnému. Z 

uvedeného tedy plyne, ţe "třetí osobou" ve smyslu ustanovení § 4 ZSŠ můţe být - vyjma 

směnečníka - jakákoliv osoba, tedy i remitent (první majitel směnky). Nelze ostatně ani 

dost dobře vyloučit, ţe domiciliátem bude určena osoba, která dosud (při vystavení 

směnky) na směnce v ţádném postavení nevystupuje, směnku však získá někdy později. V 

takovém případě nastane situace obdobná stavu namítanému, tj. i zde bude (můţe být) v 

době placení směnky osoba majitele a umístěnce totoţná. I zde tedy bude majitel 

uplatňovat směnku sám u sebe, zatímco směnečný dluţník bude povinen, aby dostál své 

povinnosti ze směnky vyplývající, u domiciliáta zajistit proplacení směnky, ať jiţ tím, ţe 

umoţní majiteli si sám sobě na účet dluţníka zaplatit (např. formou inkasa), nebo dá 

bance příkaz k proplacení směnky. Nebrání-li zákon směnečný a šekový, aby popsaná 

situace nastala během existence směnečného vztahu, není pak ani ţádného důvodu bránit 
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umístění směnky u jejího majitele jiţ při samotném jeho vzniku, tj. v okamţiku vystavení 

směnky. Shodný právní názor je zastáván také v právní teorii (ze starších prací srov. 

Prof. Dr. František Rouček, Komentář k Jednotnému směnečnému řádu, Praha, 1941, str. 

69, nebo Prof. JUDr. Gustav Švamberg, Naše jednotné směnečné právo, Praha, 1941, 

str. 68, z novějších prací např. Kovařík, Z., Směnka jako zajištění. 1. vydání. Praha. C. 

H. Beck, 2002, str. 22 nebo Kotásek, J., Nad směnečným právem, publikováno v časopisu 

Obchodní právo č. 6/2002, str. 26) a vycházela z něj i starší judikatura (srov. rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČSR publikované ve Váţného sbírce pod č. 7750)…“. 

Kovařík i soud ve výše uvedeném rozhodnutí dovozují moţnost umístění směnky u 

remitenta z faktu, ţe domiciliát se v budoucnu můţe stát majitelem směnky, nabýt tak 

všechna práva vyplývající ze směnečné listiny a dostat se tak do obdobného postavení, 

jaké má při vystavení směnky remitent. Tuto skutečnost nerozporuji a jsem si vědoma, 

ţe takovou situaci zákon nevylučuje, nicméně z budoucího potenciálního postavení 

domiciliáta jako oprávněného ze směnky nedovozuji moţnost umístění směnky 

u remitenta. Navíc takový domicil postrádá smysl, kdyţ by určoval, ţe remitent má 

zajistit zaplacení směnky ve smyslu předání směnečné sumy sám sobě. Ze stejného 

důvodu povaţuji za nelogické umístění směnky u hlavního dluţníka, kdy by domicil byl 

prostředníkem k zaplacení finančních prostředků plynoucích od sebe sama. 

Dle mého názoru soud v uvedeném rozhodnutí překročil svou pravomoc, kdyţ 

vybočuje z mezí nalézání a výkladu práva a namísto toho určuje, ţe dané ustanovení 

a jeho formulaci „nelze přeceňovat“. Směnka je mimo jiné ceněna pro svou vysokou 

formálnost, která je takovým výkladem narušena a ve svém důsledku vede k právní 

nejistotě, kdyţ takový postup – konstatování, ţe právní úpravu nelze přeceňovat, by 

napříště mohl soud pouţít při výkladu jakéhokoli jiného ustanovení zákona směnečného 

a šekového. Umísťovací doloţku, kdy by domiciliátem byl stanoven některý z účastníků 

základního směnečného vztahu, je podle mne tedy třeba povaţovat za neplatnou. 

V případě soudního sporu je však třeba mít na zřeteli, ţe autoři odborných publikací 

i soudy ve svých rozhodnutích zastávají většinově názor opačný. 

Z uvedeného důvodu se domnívám, ţe ani výstavce a směnečník by se neměli 

ocitnout v postavení domiciliáta. U směnečníka navíc takové postavení odporuje logice, 

kdyţ nemění osobu, která je povinna poskytnout při splatnosti směnky plnění. Obdobně 
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se vyjádřil soud v citovaném rozhodnutí, avšak bez výslovného uvedení, zda je taková 

doloţka neplatná. Konstatoval však, ţe směnečníka je třeba z okruhu moţných osob, jeţ 

přicházejí v úvahu jakoţto domiciliáti, vyloučit, neboť takový domicil nemá za následek 

změnu osoby poskytující plnění majiteli směnky. Zřejmě tak směřuje k tezi, ţe taková 

doloţka platí za nenapsanou. Soud dále konstatoval, ţe jakákoli jiná osoba odlišná od 

směnečníka se můţe ocitnout v postavení domiciliáta. Umístěncem tak dle názoru soudu 

můţe být remitent i výstavce směnky cizí. Co se týče směnky vlastní, platí pro ni 

obdobně, co bylo řečeno ke směnečníkovi traty.  

Dalším problémem můţe být uvedení fakticky neexistujícího domicilu. Takový 

domicil nezakládá neplatnost směnečné listiny a nebude ani povaţován za nenapsaný. 

Vrchní soud v Praze se k dané problematice vyjádřil v usnesení ze dne 27. 5. 1997, 

sp. zn. 5 Cmo 40/96: „…Není při tom významné, zda Banka A. Praha má nebo nemá 

pobočku v Novém Boru, stejně jako není důleţité, zda existuje jednatelství v Mělníku 

a zda toto je organizačně přičleněno k pobočce v Novém Boru. Jde o formální čtení 

formálního zápisu na směnce, a i kdyby takových sloţek vůbec nebylo, je stejně směnka 

splatná v Mělníku u jednatelství Banky A. Praha, a. s….“. Je tak vlastně chráněn majitel 

směnečné listiny – remitent i další nabyvatelé, kteří nejsou povinni zkoumat, zda je údaj 

fakticky správný, postačí, odpovídá-li formálním poţadavkům na směnku kladeným. 

V této souvislosti vyvstává další otázka, a to sice zda se obdobně bude v úvahách 

pokračovat, bude-li se jednat o domiciliáta, který po vystavení směnky zanikl. Ústavní 

soud v odůvodnění nálezu ze dne 11.9.2012, sp.zn.:III.ÚS 2038/10, uvedl: „…Jde jen 

o čtení formálního zápisu na směnce; stejně tak není na překáţku platnosti směnky, 

jestliţe by místo, kde by měla být směnka při splatnosti předloţena k placení (jednatelství 

Agrobanky Praha, a. s. v Hradci Králové), jiţ neexistovalo…“. 

Další osobou podstatnou z hlediska umístění směnky je výstavce, a to za situace, 

kdy určuje, kdo je oním domiciliátem. V ust. § 4 ZSŠ je uţito pasivního tvaru: 

„…Směnku lze učinit splatnou u třetí osoby…“. Není tedy stanoveno, ţe tak můţe učinit 

pouze výstavce. Toto právo totiţ za určitých podmínek náleţí i směnečníkovi – v § 27 

odst. 1 SŠZ je pak výslovně dáno, ţe neoznačil-li výstavce domiciliáta, přičemţ jako 

platební místo určil místo odlišné od směnečníkova bydliště, můţe tak učinit směnečník 
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při přijetí. Směnečník nemůţe doplnit chybějící údaj platebního místa, ani platební místo 

změnit, můţe však určit domiciliáta v rámci platebního místa.  

Obdobně umoţňuje ust. § 27 odst. 2 SŠZ , aby směnečník udal adresu v tom místě, 

kde se má platit, v případě, kdy je směnka splatná v bydlišti směnečníka. Vzhledem k ne 

zcela jasnému znění zákona dochází k situaci, ţe se různí názory odborníků na to, zda se 

jedná o umoţnění domicilování směnky či nikoli. Zdeněk Kovařík se jednoznačně kloní 

k názoru, ţe směnečník můţe směnku umístit, je-li splatná v jeho bydlišti: „…Slovům 

„udat adresu“ je jistě nutno rozumět tak, ţe můţe jít jak o adresu samotného 

směnečníka, podrobněji určenou neţ vyplývá ze směnky, ale i o stanovení umístěnce, 

který by směnku při předloţení za směnečníka zaplatil…“.
129

Naproti tomu Josef Kotásek 

má názor odlišný.
130

 Ve shodě s ním se domnívám, ţe ust. Čl. I § 27 odst. 2 SŠZ 

neumoţňuje směnečníkovi za popsané situace směnku domicilovat, nýbrţ ho pouze 

opravňuje k upřesnění místa, v němţ má být směnka předloţena k placení a v němţ má 

následně dojít k zaplacení směnečné sumy, a to za předpokladu, ţe místo placení je 

současně bydlištěm směnečníka. Výstavce traty tak například uvede v textu směnky, ţe 

platebním místem je Praha, přičemţ směnečník má bydliště v Praze. Směnečník pak při 

akceptaci do textu vepíše, ţe směnka je splatná na adrese Jankovcova 2, Praha. Tím byly 

naplněny podmínky zmiňovaného ustanovení a takové zpřesnění místa placení je 

zákonem směnečným a šekovým povoleno. 

1.3. Forma domicilu 

Podoba domicilační doloţky není zákonem naznačena ani příkladem, jako je tomu 

u jiných institutů. Je zde tedy ponechán prostor vůli výstavce, případně směnečníka.
131

 

Z pravidla se uţívá slov „splatno u“ a následuje určení osoby umístěnce. Domicil se 

povětšinou umísťuje na líci směnky a musí se nacházet nad podpisem osoby, která jej 

připojila. Domicil by bylo moţné umístit i na rub či přívěsek směnky, pokud by pod něj 

byl připojen podpis osoby oprávněné směnku domicilovat. Takový postup sice nebude 

v praxi obvyklý, nelze jej však předem vyloučit. Tuto tezi dovozuji ze skutečnosti, ţe 
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KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 5., dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2011. S. 
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KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový: Komentář. Vyd. 1. Praha : WoltersKluwer ČR, 2012. S. 
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 Ve smyslu ust. § 27 odst. 1 SŠZ. 
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domicil je fakultativní doloţkou a jeho grafické zařazení vyplývá ze zvyklostí, nikoli 

z poţadavku zákona. Bude-li tento zápis kryt podpisem osoby oprávněné směnku umístit 

a nebude-li zde jiný důvod pro neplatnost domicilační doloţky, je třeba vzít na vědomí, 

ţe se jedná o směnku umístěnou.  

Domiciliátem musí být bezpodmínečně osoba; právnická či fyzická. Pokud by 

v textu směnky bylo uvedeno pouze místo, nebude se jednat o směnku umístěnou. Tedy 

domicilem nebude text doplněný do grafického prostoru vyhrazeného pro určení 

umístěnce v předtištěném formuláři znějící:  

Splatno u: V budově České spořitelny, a.s., pobočka Palmovka, Na Hrázi 121/1, 

180 00, Praha 8 

Platný domicil by měl tuto formu: 

Splatno u:  České spořitelny, a.s., pobočka Palmovka, Na Hrázi 121/1, 180 00, 

Praha 8 

Česká spořitelna, a.s. totiţ je právnickou osobou, a tudíţ odpovídá poţadavku na 

umístění směnky u třetí osoby. Naproti tomu budova České spořitelny, a.s. osobou není, 

a proto první text výše uvedený není domicilem.  

V domicilační doloţce není třeba uvádět přesnou adresu sídla (bydliště) 

domiciliáta. Budou-li místní údaje přesto připojeny, existuje zde moţnost, ţe směnka 

bude pro rozpor mezi platebním místem a domicilem neplatná.
132

 

Bude-li domiciliát určen bez uvedení adresy sídla, bydliště či pobočky, nebude tím 

zaloţena neplatnost směnky pro neurčitost. Určení osoby domiciliáta je úplné, je-li 

uvedeno jeho jméno, resp. název. Bude-li se v platebním místě (ať uţ výslovně 

uvedeném ve směnce nebo v zákonném platebním místě) nacházet více provozoven, na 

platnost směnky nebude mít tato skutečnost vliv. Nejvyšší soudse v rozsudku ze dne 

25.2.2009, sp.zn.: 29 Cdo 3964/2007 vyjadřoval k platnosti doloţky určující platební 

místo, nicméně uvedené lze vztáhnout i na poţadavek určitosti při umístění směnky: 

„…Se závěrem odvolacího soudu, podle něhoţ výše uvedeným poţadavkům dostojí také 

doloţka vymezující platební místo směnky údajem: „K. b.a. s.,“, se Nejvyšší soud 
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ztotoţňuje. Označením právnické osoby (banky), v jejichţ prostorách má být placeno, se 

současným uvedením názvu města (v daném případě dokonce městské části), v němţ se 

má tato právnická osoba nacházet, je platební místo směnky nepochybně vymezeno 

dostatečně určitým způsobem. Z hlediska určitosti platebního místa přitom není - oproti 

mínění dovolatele - významné, zda se v rámci směnkou vymezeného platebního místa 

případně nachází více provozoven označené osoby, v nichţ by mohla být směnka 

k placení předloţena (podle tvrzení ţalovaného je na území P. 4 umístěno šest poboček 

K. b., a. s.). Za situace, kdy ze samotné směnky (jejíţ obsah je pro posouzení otázky 

platnosti směnky určující) bezprostředně nevyplývá, ţe by platební místo bylo stanoveno 

alternativně (tj. ţe by směnka obsahovala více platebních míst vedle sebe), nemůţe mít 

dovolatelem namítaná skutečnost na platnost směnky ţádný vliv. Jak správně uzavřel 

odvolací soud, nacházelo-li by se v platebním místě skutečně více poboček označené 

banky, mohl by pak majitel předloţit směnku k placení podle své volby v kterékoliv 

z nich…“. 

Pokud je na směnce uvedeno pouze číslo bankovního účtu, nejedná se o domicil. 

Číslo bankovního účtu lze povaţovat za doloţku informativního charakteru, která nemá 

vliv na platnost směnky, jejím účelem je pouze usnadnit uhrazení směnečné sumy při 

splatnosti. „…ohledně uvedení čísla účtu, na který se má platit, odkazuje soud na 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, č. 11513, 

jak je uspořádal JUDr. František Váţný: Platnosti směnky nejsou na závadu dodatky, jeţ 

jsou sice zbytečné, ale jeţ nečiní směnku nesrozumitelnou v tom, komu bylo placení 

slíbeno nebo tím, ţe si směnka obsahově v platebním slibu odporuje. Platnosti vlastní 

směnky nevadí, jsou-li vedle podpisu výstavce a jeho platebního slibu remitentovi ještě 

zvlášť uvedeny adresa výstavcova a jiné dodatky (poukaz, by směnka byla dána na 

účet)…“.
133

 

Doloţku ve znění: „(Splatno u): na účet č. 215963852/0100 vedený u Komerční 

banky, a.s.“ nelze dle mého názoru rovněţ povaţovat za domicil, přestoţe v sobě 

obsahuje označení třetí osoby. Vyvozuji to jednak z faktu, ţe název třetí osoby se váţe 

k údaji čísla účtu, především pak ale ze skutečnosti, ţe smyslem tohoto textu je určení, 

kam má být platba poukázána, a nikoli určení osoby, jejímţ prostřednictvím má být 
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směnečná suma uhrazena a u níţ má být směnka prezentována k placení. Z textu plyne, 

ţe se jedná o číslo bankovního účtu remitenta, a v tomto případě Komerční banka a.s. 

nemá vztah k dluţníku, z něhoţ by vyplývala povinnost směnku uhradit, z čehoţ se dá 

rovněţ dovodit, ţe úmyslem účastníků směnečného vztahu nebylo určit osobu 

domiciliáta, nýbrţ pouze usnadnit provedení platby při splatnosti. 

Jinak tomu však bude v případě, kdy bude doloţka znít: „(Splatno u): „Komerční 

banka, a.s., č.ú: 215963852/0100“. Domnívám se, ţe v tomto případě by bylo moţné text 

rozdělit na dvě části – první část „Komerční banka, a.s.“ by byla platným domicilem, 

druhá část „č.ú: 215963852/0100“ by byla informativní doloţkou. V tomto případě by 

pak nebylo relevantní, ţe se jedná o číslo účtu remitenta a ţe Komerční banka, a.s. nemá 

s dluţníkem ţádné vazby, na základě kterých by směnečnou sumu vyplatila. Tedy při 

splatnosti, po prezentaci směnky u domiciliáta, by tento odmítl směnečný peníz uhradit, 

coţ můţe jako osoba směnečně nezavázaná (na směnce nepodepsaná) učinit, avšak 

domicilem jako takovým a ani odmítnutím plnění domiciliátem by nebyla způsobena 

neplatnost směnky.  

2. Rozpor platebního místa a domicilu 

Problematiku rozporu platebního místa a domicilu by bylo lze podřadit pod téma 

formy domicilu. Povaţuji ji však za natolik významnou, ţe jsem jí vyhradila 

samostatnou kapitolu. Přestoţe je domicil nepovinnou doloţkou směnky, jeho rozpor 

s platebním místem způsobí neplatnost celé směnečné listiny pro vnitřní rozpornost 

a neurčitost směnky.   

Pokud se však výstavce či směnečník při určení umístěnce nedopustí excesu, jehoţ 

následkem by byla směnka neplatná, není důvodu vyhýbat se institutu domicilu. 

S ohledem na zákon o omezení plateb v hotovosti, který stanoví limit pro hotovostní 

platby na částku 270.000,- Kč, bude navíc umístění směnky, a to u banky, více neţ 

vhodné. 

Nejvyšší soud se k otázce určitosti platebního místa vyjádřil v rozsudku 28.6.2006, 

sp.zn.: 29 Odo 1645/2005: „…údaje o místu, kde má být placeno, nesmí být rozporné, a 

nelze akceptovat ani uvedení místa placení způsobem alternativním. V takových 

případech by totiţ nebylo moţno jednoznačně a bez jakýchkoli pochybností určit, kde (v 
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jakém místě) má výstavce směnky vlastní povinnost plnit a majitel takové směnky právo 

plnění vyţadovat…“. Tuto tezi sice pouţil Nejvyšší soud v případě určení platebního 

místa, avšak vzhledem k tomu, ţe domicil specifikuje platební místo, je-li v něm 

geografický údaj, lze uvedené poţadavky vztáhnout i na směnky domicilované.  

Rozpor mezi platebním místem a domicilem vznikne v případě, kdy tedy nebude 

moţno s určitostí ze směnky seznat, kde má být směnka předloţena k placení 

a zaplacena, případně kde má být proveden protest. Nejvyšší soud i odborná literatura se 

shodují, ţe platební místo musí být určeno s přesností alespoň co do určení obce.  

Bude-li tedy ve směnečné listině uvedeno, ţe jejím platebním místem je Praha 

a domicilem je Vincenc Robátko,Za Vodou 441/10, Beroun, bude směnka neplatná pro 

rozpor mezi platebním místem a domicilem, kdy není zřejmé, zda je směnka splatná 

v Praze nebo v Berouně. Dle ustálené judikatury nelze geografický údaj u jména 

domiciliáta povaţovat za údaj jen a pouze blíţe identifikující osobu umístěnce. Je třeba 

jej brát jako modifikaci platebního místa.  

V tomto smyslu se vyjádřil i Vrchní soud v rozsudku ze dne 30.6.1999, sp.zn.: 9 

Cmo 160/99, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 

13.1.1999, jímţ byla zamítnuta ţaloba o zaplacení směnečné pohledávky. Ve sporné 

směnce vlastní byla jako místo placení uvedeno Praha, avšak současně byla směnka 

umístěna u E & K Data, CZ, s.r.o., Nymburk, J. Gagarina 1901. Soudy obou stupňů 

dospěly k závěru, ţe se nejedná o platnou směnku z důvodu vnitřní rozpornosti 

směnečné listiny, kdy v této je jako místo placení uvedeno Praha a v určení domiciliáta 

je pak uvedena adresa v Nymburku. Soudy se shodně vyjádřily v tom smyslu, ţe 

z takové listiny není zjevné, v jakém místě má být předloţena k placení (případně kde 

má být učiněn protest pro neplacení). Ţalobce ve včas podaném odvolání argumentoval 

absencí předloţkové vazby u geografického údaje v určení domiciliáta, kdy podle jeho 

názoru jde o specifikaci osoby umístěnce a nikoli o určení místa, v němţ má dojít 

k zaplacení směnečné pohledávky. Takovou argumentaci však odvolací soud zamítl: 

„…U obchodního jména umístěnce byla uvedena adresa „Nymburk, J. Gagarina 1901“, 

je proto zřejmé, ţe směnka byla učiněna splatnou u ţalobce na této adrese (okolnost, ţe 

uvedená adresa je sídlo ţalobce je bez právního významu) a je zcela nepodstatné, zda 

byla uvedená adresa zaznamenána jako „Nymburk, J. Gagarina 1901“ nebo způsobem 
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„v Nymburku, J. Gagarina 1901“. Odvolací soud neakceptoval názor odvolatele, ţe 

s ohledem na to, ţe nebyla pouţita předloţka „v“ u vypsané adresy uvedené pod jménem 

umístěnce, tato adresa pouze identifikuje umístěnce, ale nikoliv platební místo. Nelze 

předpokládat, ţe případným indosatářům, na které můţe být směnka indosována, by 

mohlo být známo, ţe adresa uvedená pod jménem umístěnce není platebním místem, ve 

kterém má být směnka předloţena umístěnci k placení, nýbrţ ţe se pouze jedná o další 

údaj identifikující umístěnce (v této souvislosti je nutno poznamenat, ţe umístěnec byl 

dostatečně identifikován jiţ svým obchodním jménem). S ohledem na uvedené místo 

placení Praha je v předmětné listině rozpor mezi domicilem a platebním místem. 

Takovou směnku není moţné řádně předloţit k placení…“. 

Naproti tomu ne kaţdý geografický údaj uvedený u osoby umístěnce musí být 

nutně určením platebního místa. Poměrně nedávno Nejvyšší soud judikoval v rozsudku 

ze dne 30.6.2014, sp.zn.: 29 Cdo 3081/2012, stran formy domicilační doloţky, ţe: 

„…V poměrech projednávané věci sporná směnka obsahuje údaj, podle něhoţ je splatná 

„u Agrobanky Praha, a. s. filiálky Pardubice, jednatelství Hradec Králové“. Se závěrem 

odvolacího soudu, podle něhoţ nejde v daném případě o údaje rozporné a je z nich 

jednoznačně zřejmé, ţe platebním místem směnky je (statutární město) Hradec Králové, 

se Nejvyšší soud ztotoţňuje.  Jakkoli není pochyb o tom, ţe domicilační doloţka obsahuje 

několik místopisných údajů, je zřejmé, ţe smyslem posuzovaného zápisu na sporné 

směnce není určit více platebních míst, jeţ by si navzájem konkurovala, nýbrţ naopak 

vymezit (prostřednictvím konkrétní organizační sloţky domiciliáta) jediné místo, kde by 

měla být směnka k placení prezentována. Jednotlivé údaje obsaţené v domicilační 

doloţce nelze (oproti mínění dovolatele) posuzovat izolovaně, tj. ignorovat její další části 

a zjevnou vzájemnou souvislost jednotlivých údajů v ní uvedených. Ani Nejvyšší soud 

proto nemá ţádné pochybnosti o tom, ţe uvedenému zápisu na sporné směnce, jímţ je 

vymezeno platební místo směnky, nelze rozumět jinak, neţ ţe směnka má být splatná 

u domiciliáta, jímţ je obchodní společnost Agrobanka Praha, a. s., a to v jejím 

jednatelství v Hradci Králové, jeţ organizačně náleţí pod pobočku banky v 

Pardubicích…“. 
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Závěr 

V diplomové práci byly rozebrány instituty směnečného práva – aval, protest 

a domicil. Byla shrnuta zákonná úprava doplněná o soudobou judikaturu. Současně jsem 

se pokusila upozornit na rozdílné názory vyskytující se v odborných publikacích 

věnujících se směnečnému právu.  

Ve spise jsem uváděla i vlastní názory na danou problematiku, a to zejména 

v případech, kdy se liší od názorů odborníků na směnečné právo či od názorů 

vyjádřených v judikatuře.  

Přestoţe jsou v mé diplomové práci uvedena pouze rozhodnutí českých soudů 

a práce českých autorů, domnívám se, ţe uvedené teze by bylo lze pouţít i v případném 

sporu před soudem jiného státu, pokud by se hmotněprávní vztah řídil zákonem,jehoţ 

podoba byla unifikována v rámci Ţenevské konference ve 30. letech minulého století 

(stejně jako zákon směnečný a šekový platný a účinný na našem území).  

V úvodu spisu jsem si stanovila za cíl rozebrat v Části A diplomové práce 

zákonnou úpravu avalu a uvést relevantní judikaturu, v Části B pak stejným způsobem 

podrobit analýze úpravu protestu, popsat jeho jednotlivé druhy, a rovněţ se věnovat 

subjektům protestace a jejich specifikům; v neposlední řadě jsem hodlala v Části C 

diplomové práce zhodnotit podstatné aspekty a úpravu třetího institutu, totiţ domicilu.  

Domnívám se, ţe jsem stanovené cíle splnila a diplomová práce se poměrně 

detailně věnuje všem třem zvoleným institutům. Nadto jsem Část A doplnila o podrobně 

popsaný případ, se kterým jsem se setkala v rámci praxe při studiu a Část B o výsledky 

provedené rešerše mezi obecními úřady, kdy jsem zhodnotila jejich reakci na ţádost 

o provedení protestace směnky.  
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Selected institutesofthelawofnegotiableinstruments 

Einige Rechtsinstitute des Wechselrechts – Wechselbürgschaft, Protest und Domizil 

Die Diplomarbeit behandelt die spezifischen Rechtsinstitute des Wechselrechts – 

Wechselbürgschaft, Protest und Domizil. Das Indossament als das wichtigste 

Rechtsinstitut wird in der Diplomarbeit nicht abgehandelt, weil ich diesem Thema meine 

Bachelorarbeit gewidmet habe. 

Die Arbeit wird in drei Teile aufgegliedert. 

Teil A der Diplomarbeit widmet sich der Problematik der Wechselbürgschaft. 

Primär werden in diesem Teil die theoretischen und gesetzlichen Grundlagen der 

Wechselbürgschaft beschrieben. Wo  nötig wird  auf die einschlägige Judikatur 

eingegangen.  

In der Einleitung zu diesem Teil werden die allgemeinen zivilrechtlichen 

Sicherungsinstitute zusammengefasst. Danach werden spezielle Sicherungsinstitute des 

Wechselrechts durchgenommen. Zusammen bilden diese Abhandlungen das erste Kapitel 

des Teils A. 

Das zweite Kapitel des Teils A behandelt die Akzessorietät und Subsidiarität der 

Wechselbürgschaft sowie die Subjekte, die  Wechselbürgen sein können. Danach wird in 

diesem Kapitel Form und Inhalt der Verpflichtung des Wechselbürgen erklärt. 

Zum Schluss werden in Teil A  die Einreden erläutert, insbesondere in der 

Beziehung zum Wechselbürgen. 

In Teil B wird die Problematik des Protests beschrieben. Im ersten Kapitel werden 

die Grundlagen des Wechselsprotests besprochen, mit Schwerpunkt auf den Subjekten, 

die sich am Prozess der Protestierung teilnehmen. Das ganze nachfolgende Kapitel 

beschäftigt sich mit den einzelnen Protestarten.  

Im dritten Kapitel wird die Problematik der Klausel „ohne Protest“ und von 

Klauseln mit einem gleichbedeutenden Vermerk behandelt.  

Zum Schluss, im vierten Kapitel, werden die Protestierung des Wechsels bei einer 

kommunalen Behörde und  eigene Untersuchungen in diesem Bereich beschrieben.  

Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich  mit der Frage des Domizils.  
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Das erste Kapitel wird in drei Abschnitt gegliedert. Jeder Abschnitt handelt über 

ein spezielles Thema: Funktion, Subjekte und Form des Domizils . 

Im zweiten Kapitel wird der Unterschied zwischen  Zahlungsort und  Domizil 

untersucht. 

Insbesondere im  ersten und dritten Teil der Arbeit werden mehrere Fälle aus der 

Praxis diskutiert, um die den gesetzlichen Rahmen zu erläutern.    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

klíčováslova:směnka,aval, protest, domicil
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