
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva 

Rigorózní práce se zabývá čtyřmi specifickými instituty směnečného práva, a sice 

směnečným indosamentem, směnečným avalem, směnečným protestem a domicilem. 

Každému z těchto institutů je věnována samostatná část práce označená vždy písmeny A – D, 

přičemž nejrozsáhlejší je pojednání o směnečném indosamentu. Je tomu tak proto, že 

indosament se jako jediný z těchto směnečných institutů využívá i při dispozici s jinými 

cennými papíry, a má tedy určitý přesah mimo směnečné právo, na rozdíl od ostatních 

institutů, které se užívají prakticky výhradně v souvislosti se směnkami, respektive šeky. 

Z vlastní praxe je mi známo, že hojně užívaným institutem směnečného práva je i institut 

směnečného avalu, tedy i tomuto je s ohledem na jeho frekventovanost věnována značná část 

práce zaměřená především na praktické problémy spojené s postavením avalisty, ale i na další 

aspekty tohoto institutu. 

Přestože směnečný protest, respektive jeho užití je dle mého názoru na ústupu, zařadila 

jsem ho s ohledem na jeho výjimečné atributy mezi popisované instituty. V poslední části 

jsem se pak pokusila o shrnutí problematiky domicilování směnky. Domicil jakožto 

nepovinná doložka směnečné listiny, může se jevit svým významem nedostatečný 

v porovnání s instituty směnečného práva popsanými v částech A – C rigorózní práce.  

Každá ze čtyř částí práce je pak strukturována do kapitol a podkapitol, aby byl text pro 

čtenáře přehlednější. V úvodu je v každé z částí věnována část teorii směnečného práva 

týkající se toho kterého institutu ovšem současně je rozebírána zejména soudobá judikatura, 

tedy je akcentována i praktická stránka věci.  

Podstata soudních rozhodnutí je vždy uvedena a zpravidla okomentována, aby byla 

zjevná souvislost s konkrétním ustanovením hmotného práva.  

V Části C, která se zabývá směnečným protestem, jsem využila průzkum, který jsem 

provedla v roce 2013 a který jsem použila ve své diplomové práci zabývající se rovněž 

směnečným protestem. V rámci tohoto průzkumu jsem na 14 obecních úřadu zaslala žádost o 

protestaci směnky. Odpovědi jednotlivých obecních úřadů jsem následně vyhodnotila. Tyto 

odpovědi jsou přílohou mé rigorózní práce. 

Cílem rigorózní práce bylo podat ucelený výklad o jednotlivých institutech směnečného 

práva s uvedením relevantní judikatury tak, aby byly zkoumání podrobeny i drobné detaily a 

skrytá úskalí jednotlivých specifických institutů směnečného práva.   


