
  

 

 



  

 



  

  



  

  



  

Abstrakt 

Zajišťovací instrumenty představují nástroje sloužící k zajištění naplnění plánovaných 

peněžních toků v podobě příjmů nutných ke krytí splatných peněžních závazků v podobě 

provedených úhrad. Cílem bakalářské práce je provedení analýzy a zhodnocení využívání 

jednotlivých zajišťovacích instrumentů a jejich efektivnosti při eliminaci rizika vyplývajících 

ze zajištěných obchodních závazkových vztahů.  

Abstract 

Hedging instruments constitute the tools that serve to ensure the fulfilment of the 

planned cash flows in the form of incomes necessary to cover the payable monetary liabilities 

in the form of carried out payments. The aim of this bachelor thesis is to analyze and evaluate 

the utilization of various hedging instruments and their effectiveness in eliminating the risks 

arising from the secured contractual business relationships.  
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1. Úvod 

1.1 Nejistota, riziko, zajištění, zajišťovací nástroje 

Ekonomické aktivity jednotlivých lidí, domácností, podniků, bank, vlád a zájmových 

skupin se odehrávají v prostředí nejistoty, v prostředí kvantitativních, kvalitativních, 

interpretačních a manipulativních změn ve společenském a ekonomickém prostoru. 

Ekonomické aktivity jednotlivých lidí, podniků, bank i vlád probíhají v čase. Probíhají 

jako nevratný sled událostí od nezměnitelné minulosti k nejisté budoucnosti. [14] 

V ekonomickém prostoru dochází v průběhu toku času k utváření nových 

hospodářských, finančních a politických poměrů, změnám v úrovni zaměstnanosti, změnám 

v úrovni inflace, změnám úrokových měr, vzniku rozsáhlých finančně i časově náročných 

kapitálových aktiv, změnám způsobů financování investic prostřednictvím finančních inovací, 

technickému pokroku, technologickým změnám ve výrobě a prodeji, bankrotům firem i 

změnám vlád, změnám cen a přístupu k základním surovinám, změnám cen a přístupu 

k energiím, změnám přístupu k životnímu prostředí, energetickým krizím, společenským 

nepokojům. 

Schopnost jednotlivých lidí, podniků, bank, vlád i zájmových skupin získávat, 

zpracovat a vyhodnotit informace o své minulosti, o minulosti bezprostředního i širšího okolí, 

je omezená a nákladná. Jejich schopnost získávat informace o budoucnosti je ještě omezenější 

a ještě nákladnější.  

Pravidelná a postupná tvorba zisku podniku či banky a jeho akumulace v minulosti 

nevylučuje jednorázovou či postupnou ztrátu kumulovaného zisku, původního vloženého 

vlastního kapitálu i zapůjčeného cizího kapitálu v budoucnosti, a to v důsledku změny 

peněžních toků z podkladové investice a změny ceny podkladové reálné a finanční investice 

samotné a jejich dopadu na rozvahu podniku či banky.  

Ekonomické subjekty se rozhodují v podmínkách rizika, u něhož lze stanovit objektivně 

měřitelnou pravděpodobnost a v podmínkách nejistoty, u níž objektivně měřitelnou 

pravděpodobnost stanovit nelze.  
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Principiální nemožnost převést nejistotu na riziko vede k tomu, že se vlastní majetek a 

vlastní peněžní toky stávají nástrojem zajištění proti nejistotě, které je subjekt vystaven. 

Nástrojem zajištění subjektu proti nejistotě se může stát i majetek třetích osob a peněžní toky 

ve prospěch třetích osob.  

Při realizaci zásadních, kapitálově a časově náročných věcných aktiv s předpokládanou 

dlouhodobou fyzickou životností a dlouhodobou ekonomickou návratností, význam nejistoty, 

které je podnik při realizaci a při financování dlouhodobých věcných aktiv v průběhu toku 

času vystaven, zcela zásadně narůstá. S tím narůstá i význam zajištění proti nejistotě jako 

takového, význam jednotlivých zajišťovacích nástrojů i význam souboru zajišťovacích 

nástrojů ve své vzájemnosti. 

1.2 Vlastní a cizí zdroje podniku, vlastní a cizí majetek jako nástroj 

zajištění 

Pořízení dlouhodobých aktiv průmyslového podniku lze financovat z vlastních zdrojů 

podniku a z cizích zdrojů. Pořízení dlouhodobých aktiv z vlastních zdrojů nezvyšuje 

dluhovou pozici podniku vůči věřitelům a finančním zprostředkovatelům. Objem peněžních 

prostředků k pořízení dlouhodobého majetku může podnik navýšit formou emise vlastních 

akcií, formou emise podnikových dluhopisů a formou přijatých bankovních úvěrů. 

Majetek podniku lze rozčlenit na peníze, zpeněžitelný majetek a nezpeněžitelný 

majetek. Majetek jednotlivce lze považovat za součást majetku společnosti.  

Cizí zdroje k pořízení dlouhodobého majetku podniku jsou podniku poskytovány 

ve formě peněžních prostředků, a ve formě peněžních prostředků musí být věřitelům a 

finančním zprostředkovatelům rovněž vráceny. [13] Věcná aktiva ve vlastnictví podniku 

uvedená v rozvaze podniku pořízená podnikem z cizích zdrojů i peníze samotné mohou být 

použity k zajištění závazku podniku vůči věřitelům a finančním zprostředkovatelům, věcná 

aktiva samotná však nemohou být pro svou věcnou dimenzi použity podnikem přímo 

ke splacení závazku vůči věřitelům a finančním zprostředkovatelům převodem věcných aktiv 

do vlastnictví věřitelů a zprostředkovatelů a následným započtením vzájemných pohledávek. 

I peníze samotné však mohou přispívat ke zvýšení nejistoty ve společenském prostoru, 

když změny v preferenci likvidity domácností, podniků i bank a jejich spekulativní chování 

na straně jedné a chování emitentů peněz a finančních skupin při stanovení objemu 
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emitovaného množství peněz (úvěrové expanze a úvěrové kontrakce) na straně druhé, mohou 

znásobit vliv nejistoty na očekávání podniků i bank, a tedy vyvolat podmínky k využití 

majetku jednotlivců a společnosti k zajištění proti rizikům a nejistotě z těchto změněných 

podmínek vyplývajících. 

Majetek jednotlivců jako součást majetku společnosti a peníze jednotlivců jako součást 

peněžních prostředků společnosti lze využít jako nástroje zajištění proti riziku a nejistotě, 

kterým jsou vystaveny průmyslové podniky realizující a provozující rozsáhlá kapitálově 

i časově náročná věcná aktiva, banky, které pořízení a provozování rozsáhlých kapitálově i 

časově náročných aktiv financují, i vlády a státy, které realizaci, provoz a ekonomickou 

návratnost s ohledem na ekonomický a politický význam rozsáhlých věcných a časově 

náročných fixních aktiv, zajišťují. 

V průběhu první a druhé vlny kuponové privatizace byly např. počátkem 90. let 

vkládány 3 % objemu akcií privatizovaných podniků do tzv. Restitučního investičního fondu. 

Prostředky takového fondu pracujícího ve smyslu státem vlastněného investičního „státního 

suverénního fondu“ (sovereign wealth fund, SWF) za účelem zajištění návratnosti 

dlouhodobých investic a financování inovačních projektů a doplňovaného prostřednictvím 

převodu devizových aktiv, investovaných v zahraničí, převodu části dividend státních 

podniků a podniků se státní účastí a převodu výnosů z neobnovitelných zdrojů, by byly dnes 

v ČR  považovány zcela jistě za mimořádně vhodný zajišťovací  nástroj  a  nástroj stabilizace 

rozvoje průmyslových podniků a podpory jejich postavení na vnitřním trhu a nástrojem 

podpory exportu.  
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2. Základní členění úvěrového zajištění 

Před poskytnutím a během trvání úvěrového vztahu jsou použity k zajištění úvěru tyto 

nástroje: [1] 

• Kontrola úvěrového subjektu a objektu 

• Limitovaná výše úvěrů pro jednotlivé klienty 

• Diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů 

• Prověrka úvěrové způsobilosti (bonity) klienta 

Úvěrové zajištění se může vyskytovat ve čtyřech základních formách. [3] 

1. Klasické bankovní úvěrové zajišťovací instrumenty neboli úvěrové zajišťovací 

instrumenty v užším pojetí. Jedná se o instrumenty, které banky nejčastěji používají 

k zajištění svých úvěrů. Banka na základě nich získává – v případě insolvence dlužníka 

– nárok na určité plnění (plynoucí od třetí osoby či z realizace sjednané majetkové 

hodnoty), ze kterého uspokojí svoji pohledávku – nesplacený úvěr a úroky – 

za dlužníkem. 

2. Dodatečná ochranná smluvní ujednání (covenants) mohou doplňovat úvěrové 

zajišťovací instrumenty. Neznamenají pro banku přímý přístup k prostředkům, 

ze kterých by mohla krýt splacení úvěru, ale zvyšují – v případě, kdy klient nedodrží 

podmínky úvěrové smlouvy – možnosti banky kontrolovat dlužníka a tím i 

pravděpodobnost dosáhnout vrácení poskytnutých úvěrů. 

3. Úvěrové pojištění je založeno na tom, že banka na základě něho získává – při splnění 

smluvně sjednaných podmínek – nárok na pojistné plnění, kterým banka uspokojuje 

svoji pohledávku z nesplaceného úvěru. 

4. Úvěrové deriváty lze označit za nové instrumenty, které dávají bance rovněž možnost 

ochrany před ztrátami plynoucími z nedobytných úvěrů. Zjednodušeně řečeno, jejich 

podstata spočívá v tom, že banka přesouvá (prodává) úvěrové riziko spojené 

s poskytnutým úvěrem na jiný subjekt. Jako plnění - v závislosti na druhu úvěrového 

derivátu - může banka od partnera v derivátovém obchodě dostat v případě insolvence 

dlužníka určitou platbu kryjící nesplacený úvěr nebo se může jednat o případ, když 

splátky úvěru včetně úroků jsou vyměněny (swapovány) za cash flow nezávislé 

na platební schopnosti dlužníka z úvěru.  
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Klasické bankovní úvěrové zajišťovací instrumenty můžeme rozčlenit na osobní 

zajišťovací instrumenty a věcné zajišťovací instrumenty. Tyto zajišťovací instrumenty dělíme 

dle svázanosti zajišťovacího instrumentu se zajišťovanou pohledávkou na akcesorické 

zajišťovací instrumenty, které jsou těsně a nerozlučně spojeny se zajišťovanou pohledávkou a 

abstraktní zajišťovací instrumenty, které jsou na zajišťované pohledávce nezávislé. Tyto 

instrumenty jsou zpravidla využitelné k opakovanému zajištění poskytovaných úvěrů. 

2.1 Podle formy zajištění 

• Osobní zajištění – vedle příjemce úvěru, tedy hlavního dlužníka, ručí bance (věřiteli) za 

její pohledávku ještě třetí osoba (právnická nebo fyzická) [3] 

• Věcné zajištění – ve věcném nebo-li reálném zajištění poskytuje příjemce úvěru 

(dlužník) bance (věřiteli) pro případ neplnění nárok na určité majetkové hodnoty. [3] 

Kromě rizik vyplývajících ze vzájemných práv a povinností mezi věřitelem a dlužníkem 

mohou vznikat i rizika následujícího druhu: [1] 

• Inflační riziko – snížení kupní síly peněz 

• Úrokové riziko – vzestup úrokových sazeb pro dlužníky 

• Měnové riziko – v případě vzniku devizových pohledávek a závazků 

• Likviditní riziko – schopnost banky dostát v každém okamžiku svým splatným 

závazkům 

• Kapitálové riziko – riziko nesolventnosti 

Proti případnému nesplnění závazku dlužníka se tedy banka (věřitel) chrání výše 

uvedenými zajišťovacími instrumenty (prostředky). 

2.2 Podle svázanosti zajišťovacího instrumentu se zajišťovanou 

pohledávkou 

• Akcesorické – jsou těsně a nerozlučně spjaty se zajišťovanou pohledávkou. Zanikne-li 

pohledávka, zaniká i zajištění.[3] 

• Abstraktní – jsou nezávislé na zajišťované pohledávce. S uspokojením pohledávky 

zajištění automaticky nezaniká, ten kdo jej poskytl má právo na jeho vrácení. Abstraktní 

zajišťovací instrumenty jsou proto výhodné k opakovanému zajištění poskytnutých 

úvěrů.[3] 
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2.3 Občanskoprávní a obchodněprávní úpravy zajištění obchodních 

závazků 

Zajištění obchodních závazků je upraveno v Občanském zákoníku i v Obchodním 

zákoníku. Úpravu zajištění je možno rozčlenit do čtyř skupin.[2] 

1. Úprava zajištění je obsažena pouze v občanském zákoníku, avšak aplikuje se i 

v obchodně právních vztazích 

• Zástavní právo (§ 152 – 174 ObčZ) 

• Zadržovací právo (§ 175 – 180 ObčZ) 

• Zajištění závazku převodem práva (§ 553ObčZ) 

• Jistota (§ 555 – 557 ObčZ) 

2. Zajišťovací instrumenty jsou obsaženy v občanském zákoníku, ale pro oblast 

obchodních závazkových vztahů jsou doplněny v obchodním zákoníku 

• Smluvní pokuta (§544 a 545 ObčZ), (§ 300 – 302 ObchZ) 

• Zástavní právo k obchodnímu podílu 

3. Zajišťovací instrumenty obsažené v občanském zákoníku slouží pro úpravu 

občanskoprávních vztahů, úprava těchto instrumentů pro oblast obchodních 

závazkových vztahů je obsažena v obchodním zákoníku 

• Obchodněprávní úprava ručení (§ 303 – 312 ObchZ) 

• Občanskoprávní úprava ručení (§ 546 – 550 ObčZ) 

• Uznání závazku (§ 323 ObchZ) 

• Uznání dluhu (§ 558 ObčZ) 

4. Zajišťovací instrumenty nejsou upraveny v občanském zákoníku, ale pouze 

v obchodním zákoníku 

• Bankovní záruka (§ 313 – 322 ObchZ) 

• Zástavní právo k cenným papírům 
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Dlužník 
příjemce úvěru 

Banka 
Poskytnutí úvěru 

Ručitel 

Závazek splatit úvěr včetně úroků 

Závazek splatit úvěr 
včetně úroků, pokud 
tak neučiní dlužník 

3. Zajišťovací instrumenty 

3.1 Ručení 

Ručení jako prostředek zajištění je obsažen v obchodním zákoníku (§ 303 až 312). 

Značná část ustanovení má kogentní (nařizující, přikazující) povahu (§ 303, 304, 306 odst. 2 a 

3, § 308, 311 odst. 1 a § 312. Úpravou v obchodním zákoníku se řídí ručení o zajištění plnění 

závazku, které jsou obchodními podle § 261 odst. 1 až 3 ObchZ, bez ohledu na to, kdo je 

ručitelem. [4] 

Obrázek 1: Schéma ručení 

Zdroj: [3] 

3.1.1 Vznik ručení 

Ručení je způsob zajištění závazku a vzniká na základě dohody účastníků tj. právního 

poměru mezi věřitelem a ručitelem nebo písemným prohlášením ručitele. Ručení může 

vzniknout i ze zákona, a to jedná-li se o vznik ručení společníků v obchodních společnostech. 

Pokud jde o dohodu mezi ručitelem a věřitelem, nemusí mít dohoda písemný charakter, 

jelikož zde písemný charakter dohody zákon nepřikazuje. V takovém případě je však 

vymáhání ručení značně ztíženo a nelze ručitele o splnění závazku úspěšně žalovat. 

Jednostranné prohlášení ručitele musí mít vždy písemnou podobu. Zákonný požadavek 

písemného jednostranného prohlášení ručitele je zde z toho důvodu, aby ručitel převzal svůj 

závazek dobrovolně a nejednal lehkomyslně. Ručitel, tedy osoba (právnická nebo fyzická), 

která se stává vedlejším dlužníkem, přejímá na sebe závazek uspokojit věřiteli jeho 

pohledávku, neuhradí-li závazek hlavní dlužník. Vznik ručení na základě písemného 
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prohlášení ručitele, tedy jednostranného právního úkonu, nevyžaduje dohodu ručitele 

s věřitelem, ani s dlužníkem. V praxi je ovšem běžné, že ručitel přejímá závazek po dohodě 

s věřitelem nebo dlužníkem.  

Ručením se rozumí právní poměr mezi věřitelem a ručitelem, v případě trojstranného 

právního vztahu mezi ručitelem, věřitelem a dlužníkem. Osoba (právnická nebo fyzická), 

která písemně prohlásí, že věřitele uspokojí, jestliže dlužník nesplní svůj závazek, stává se 

dlužníkovým ručitelem. Z akcesorické povahy ručení se nemůže ručitel věřiteli platně zavázat 

ke splnění závazku většímu, než je závazek hlavního dlužníka. 

Nejdůležitější náležitosti prohlášení ručitele: 

• Písemná forma jednostranného prohlášení ručitele  

• Z jednostranného prohlášení ručitele by měl být jasný záměr ručitele ručit 

za konkrétního dlužníka 

• Vymezení závazku, ke kterému se ručení vztahuje. Ručení se může vztahovat jak 

na závazek peněžitý, tak i jakýkoli jiný 

Ručitelský závazek může vzniknout i před vznikem závazku hlavního dlužníka, a to 

v případě, vznikne-li závazek až v budoucnosti nebo je-li závazek podmíněný splněním určité 

podmínky. 

Základní práva ručitele vůči věřiteli: [4] 

• Ručitel má právo na sdělení výše předmětné pohledávky, na kterou se vztahuje ručení 

• Právo uplatnit námitky, ke kterým je oprávněn i dlužník 

• Započíst vlastní pohledávku vůči věřiteli 

• Započíst pohledávku dlužníka vůči věřiteli, pokud byl k tomu dlužník oprávněn 

• Pokud ručitel splnil dlužníkův závazek, může po věřiteli požadovat všechny doklady a 

pomůcky potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníkovi 

U menších a středních podniků (průmyslové podniky, hotely, obchody, provozování 

autodopravy) je typické zakládání úvěrových záručních společností, jejichž úkolem je 

poskytování záruk za bankovní úvěry poskytované členům společnosti. Záruční rizika se kryjí 

ze záručního kapitálu, které vytvářejí podniky, které jsou součástí uskupení. Záruční kapitál je 

tvořen počátečními nebo dodatečnými vklady, případně může být navýšen z vytvářeného 

zisku. Společnosti se zaručují jen za určitou část a do určité výše úvěrových závazků. 
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Ručit za úvěrové závazky může i stát, společnost se státní účastí nebo státem vlastněná 

společnost. Státní výpomoc zde spočívá v tom, že těmto záručním společnostem stát 

poskytuje zpětné ručení, a to opět do určité výše úvěrových závazků. Nepřímé ručení státu za 

úvěrové závazky velkým, středním nebo malým podnikům je důležitým nástrojem 

hospodářské politiky státu. [5] 

Základní rozdíly mezi ručením a bankovní zárukou: 

1. Ručení může poskytnout kdokoli (fyzická i právnická osoba). 

2. Závazek ručitele je závazkem akcesorickým i subsidiárním (podpůrným). 

3. Ručení je mnohem méně finančně nákladné než bankovní záruka. 

4. Ručení může být peněžité i nepeněžité. 

5. V záruční listině musí být uvedena částka, do jaké výše se banka zavazuje ručit, 

v ručitelském prohlášení nikoliv. 

3.1.2 Spoluručení 

Dle § 307 odst. 1 Obchodního zákoníku může za jeden určitý závazek ručit jedna osoba 

nebo více osob (spoluručitelé). Při ručení více osob (spoluručitelů) každý z nich ručí za celý 

závazek. Ručí-li za závazek více osob, pak ručí za závazek společně a nerozdílně a věřitel 

může požadovat plnění po kterémkoli z nich 

V případě, že věřitel uplatňuje své nároky po ručiteli, ručitel doručí hlavnímu 

dlužníkovi písemnou zprávu, že věřitel proti němu uplatnil své nároky. Splní-li závazek 

věřitele ručitel, vstupuje ručitel do práv věřitele a v důsledku toho je oprávněn požadovat 

po dlužníkovi, aby mu zaplatil to, co za něj sám uhradil, včetně nákladů spojených s podáním 

neúspěšných námitek vznesených hlavním dlužníkem. 

3.1.3 Zánik ručení 

• Ručení zaniká zánikem hlavního závazku, který je ručením zajištěný § 311 odst. 1 

ObchZ 

• Jestliže se věřitel vůči ručiteli vzdal svého práva, aniž by zanikl hlavní dluh §574 ObčZ 

• Splynutím pohledávky z hlavního závazku s povinností z ručení v jedné osobě (§ 584 

ObčZ), např. ručitel získal pohledávku postoupením 

• Uplynutím doby, v případě, že je závazek z ručení časově omezen a je tak stanoveno 

v písemném prohlášení ručitele 
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Dle § 311 odst. 2 ObchZ ručení nezaniká: 

• Pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem 

• Jestliže závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem 

3.2 Bankovní záruka 

Bankovní záruka dle § 313 Obchodního zákoníku vzniká písemným prohlášením banky 

v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční 

listiny, jestliže dlužník nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené 

v záruční listině[12]. Bankovní záruka má velmi blízko k ručení a je upravena v Obchodním 

zákoníku § 313 až 322. Bankovní záruka je založena na smlouvě uzavřené mezi bankou 

dlužníkem, případně osobou, jejíž závazek má být zajištěn. Bankovní záruka je určena 

především pro právnické osoby, fyzické osoby, které podnikají, obce, kraje, rozpočtové a 

příspěvkové organizace, nadace apod. 

Bankovní záruka nachází praktické uplatnění zvláště v oblasti zahraničního obchodu a 

jejím prostřednictvím banky zpravidla ručí za zaplacení peněžitých, ale i nepeněžitých 

pohledávek. Bankovní zárukou může být zajištěn závazek odběratele zaplatit za dodané zboží, 

avšak i závazek dodavatele zboží odběrateli dodat.  

„V zahraničním obchodě se často používají Jednotná pravidla pro smluvní záruky, 

vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, které mají charakter všeobecných 

obchodních podmínek ve smyslu § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku.“ [2] 

Tato pravidla sice odpovídala potřebám mezinárodního obchodu, ale v praxi nenašla 

uplatnění. Nově upravená pravidla pro kontraktní záruky byla upravena v publikaci ICC 

z roku 1993 (Uniform Rules for Contract Bonds). Dalším dokumentem vydaným v roce 1992 

jsou Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (Uniform Rules for Demand 

Guarantees). Cílem těchto pravidel bylo vytvořit vyšší ochranu zúčastněných stran. [6] 

 Banka je z bankovní záruky povinna pouze k peněžitému plnění, i když bankovní 

záruka zajišťuje jiný závazek než peněžitý. Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením 

banky v záruční listině.  

Záruční listina musí mít písemnou podobu a obsahuje: 

• Úvodní ustanovení (preambule) – důvod vzniku bankovní záruky 
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• Určení dlužníka a jeho závazku 

• Záruční prohlášení banky, které je základem bankovní záruky a vyjadřuje způsob ručení 

bankou za vzniklý závazek 

• Údaj o částce, do jaké výše se banka zavazuje ručit a měna 

• Stanovení platnosti bankovní záruky, např. určení doby, na kterou se bankovní záruka 

poskytuje 

Čtyři základní rozdíly mezi bankovní zárukou a ručením: [7] 

1. Bankovní záruku může poskytnout pouze banka. 

2. U bankovní záruky je zásadně vyloučen princip akcesority. Banka zavázaná ručením je 

oprávněna uplatnit jen takové námitky, k nimž ji legitimuje sama záruční listina. Banka 

může být zavázána plnit závazek i tehdy, jsou-li pochybnosti o trvání nebo platnosti 

dlužníkova závazku. 

3. Z bankovní záruky je vyloučen i princip subsidiarity, protože věřitel může své právo 

uplatnit proti bance, aniž by požádal o plnění dlužníka, pokud záruční listina nestanoví 

jinak. 

4. Jelikož u bankovní záruky princip akcesority zásadně neplatí, věřitel může své nároky 

proti bance postoupit jiné osobě, aniž je nucen současně postoupit hlavní pohledávku 

vůči dlužníkovi. Podle § 313 Obchodního zákoníku je bankovní záruka vázána i na jiné 

podmínky než na splnění závazku dlužníkem. 

Subjekty bankovní záruky: 

• Příkazce – dlužník, osoba, která na základě mandátní smlouvy žádá banku, aby mu 

banka poskytla bankovní záruku ve prospěch beneficienta (věřitele) 

• Beneficient – věřitel, subjekt, kterému má dlužník platit a zároveň ten, v jehož 

prospěch byla vystavena záruční listina 

• Ručící banka – banka, která vystaví záruční listinu na žádost příkazce (dlužníka) a 

doručí záruční listinu beneficientovi (věřiteli) 

• Avizující banka – zpravidla banka beneficienta, která oznamuje (avizuje), že jiná 

banka poskytla bankovní záruku 

• Potvrzující banka – banka, která bankovní záruku potvrdila. Pokud se na ni beneficient 

obrátí, je tato banka ve stejném postavení jako ručící banka 

• Mandátní smlouva – příkazce (dlužník) k vystavení bankovní záruky uzavírá s bankou 

mandátní smlouvu, která určuje obsah záruční listiny 
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Beneficient (věřitel) zpravidla požaduje potvrzení bankovní záruky, nemá-li 

dostatečnou důvěru v dobrou obchodní pověst banky příkazce (dlužníka). Dále se potvrzení 

bankovní záruky vyžaduje, jestliže právní předpisy v zemi beneficienta neumožňují příjmout 

bankovní záruku (např. v zemích jihovýchodní Asie, Blízkého a Středního východu nebo 

Latinské Ameriky). [8] 

Obrázek 2: Princip přímé záruky 

Zdroj: [3] 

Využití přímé bankovní záruky je finančně i časově levnější varianta, protože se 

neúčtují provize ani poplatky druhé banky. V přímé bankovní záruce vstupuje do procesu 

vystavení bankovní záruky pouze jedna banka, která na základě příkazu vystaví bankovní 

záruku ve prospěch beneficienta. Přímá bankovní záruka se využívá zejména, jsou-li příkazce 

i beneficient z téhož státu. 

Výhody bankovních záruk: 

• Kvalitní zajištění závazků vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zde 

má banka výraznou garanční roli oproti platební. Banka, která poskytla bankovní 

záruku dává věřiteli nejen jistotu kapitálu, ale i dobrou pověst banky. V případě, že 

banka poskytne bankovní záruku nedůvěryhodnému klientovi, snižuje tím i svou 

důvěryhodnost. 

• Banky, které poskytují bankovní záruky, mohou poskytovat i poradenské služby 

spojené s obchodními aktivitami klienta 

Příkazce 1. Vznik zajišťovaného závazku 

2. Příkaz k vystavení záruky na základě 
mandátní smlouvy a zaplacení záruční provize 

3. Vystavení záruky ve prospěch 
beneficienta 

Beneficient 

Banka 
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• Snižují rizika vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů (riziko nedodaného, 

opožděného nebo vadného zboží, platební nevůle nebo neschopnost kupujícího atd.) 

Obrázek 3: Princip nepřímé záruky 

Zdroj: [3] 

 Jedná se o dvě na sebe navazující bankovní záruky. Použití nepřímé bankovní záruky 

je finančně i časově náročnější, protože zde platíme provize i poplatky druhé bance (bance, 

která vystavuje protizáruku). Nejčastěji se s použitím nepřímé bankovní záruky setkáváme 

v mezinárodním obchodě. 

3.2.1 Zánik bankovní záruky 

Podle § 321 odst. 1 Obchodního zákoníku záruka zaniká, je-li v záruční listině uvedena 

doba platnosti bankovní záruky a v době platnosti bankovní záruky věřitel neoznámí bance 

písemně své nároky z bankovní záruky. 

3.3 Směnka 

Směnka je důležitý platební, zajišťovací a úvěrový prostředek s dlouholetou tradicí a 

v České republice je upravena zákonem směnečným a šekovým č. 191/50 Sb. Zákon 

směnečný a šekový nemá pro směnku žádnou definici. Jsou pouze popsány zákonem 

předepsané náležitosti, bez kterých by se nejednalo o směnku. Směnka je převoditelný cenný 

papír a je hojně využívána jak v tuzemském, tak i mezinárodním obchodním styku, a to jako 

platební, zajišťovací nebo úvěrový prostředek. 

Příkazce 1. Vznik zajišťovaného závazku 

2. Příkaz k vystavení nepřímé 
záruky na základě mandátní 
smlouvy a zaplacení záruční 

provize 

Beneficient 

Banka příkazce 
3. Příkaz k vystavení záruky ve 

prospěch beneficienta 
(protizáruka) 

Zahraniční 
banka 

4. Vystavení záruky 
Možnost uplatnit 
nárok na plnění 

ze záruky 
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Ve snaze o sjednocení celosvětového směnečného práva vyplynulo Ženevské a 

Angloamerické pojetí směnečného práva. Směnečné právo podle Ženevských úmluv bylo 

přijato zeměmi kontinentální Evropy a některými státy Latinské Ameriky, Asie a Afriky. 

V Angloamerickém právní oblasti Ženevské úmluvy přijaty nebyly, a tak právní pojetí 

směnky ve Velké Británii, USA a v zemích jejichž právo se vyvíjelo pod britským vlivem je 

poněkud odlišné. Angloamerický právní systém řeší především právo procesní (průběh 

soudního řízení, umořování ztracených směnek apod.). Ženevský právní systém se zabývá 

především hmotným právem, zejména co je to směnka a jaké má náležitosti. Další snahou o 

mezinárodní koordinaci směnečného práva je uzavření dohody o mezinárodních směnkách 

na půdě OSN z roku 1985. Tato dohoda pro nedostatečný počet signatářů však nevstoupila 

v platnost. [6] 

3.3.1 Směnka vlastní 

Podstatou směnky vlastní je písemný závazek výstavce (dlužníka), že konkrétního dne 

věřiteli (remitent), tedy osobě označené ve směnce zaplatí určitou částku. Závazek 

ze směnečného vztahu vzniká výstavci (dlužník) podpisem a předáním směnky věřiteli 

(remitent). 

Obrázek 4: Směnka vlastní 

Zdroj: [3] 

Jak vyplývá z výše uvedeného, účastníky směnečného vztahu u směnky vlastní jsou 

pouze dvě osoby, a to výstavce (hlavní dlužník) a věřitel (remitent). 

Náležitosti směnky vlastní: 

1. Výslovné označení, že se jedná o směnku – slovo směnka by mělo být vyjádřeno 

v jazyce, ve kterém je text směnky sepsán. Slovo „vlastní“ není nutné uvádět, jelikož 

pojem, že se jedná o směnku vlastní, vychází z jejího obsahu, který definuje zákon 

směnečný a šekový. 

2. Bezpodmínečný slib zaplatit sumu, která je v textu směnky uvedena – jak už je uvedeno 

slib výstavce (dlužníka) nesmí být vázán na splnění jakékoliv podmínky. Z částky, 

Výstavce 
Výstavce vystavuje směnku a 

zavazuje se zaplatit směnečnou 
částku ve prospěch remitenta 

Remitent 
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ke které se výstavce směnky zavázal, musí být jednoznačně patrné v jaké měně bude 

plnění ze směnečného závazku požadováno. Je-li na směnce uvedeno více částek, které 

se liší, obecně platí nejmenší částka napsaná slovy. 

3. Jméno remitenta, tj. osoby, které má být placeno – remitent je majitel směnky, a tedy i 

první směnečný věřitel. Český jazyk vlastní jednoslovný název pro remitenta nemá, 

proto bývá vyjadřován opisem jako první majitel směnky nebo první směnečný věřitel. 

4. Údaj splatnosti – splatnost vlastní směnky se řídí stejnými pravidly jako splatnost cizí 

směnky. 

5. Místo, kde má být placeno – z tohoto zákonného údaje vyznačeného na směnce musí 

být jasné, kde bude plnění ze směnky vyplaceno. Pokud v textu směnky tento výslovný 

údaj schází, nesplňuje stanovené náležitosti a nejedná se tak o směnku. 

6. Datum a místo vystavení – datum vystavení směnky musí být konkrétně uvedeno (den, 

měsíc a rok). Jakékoliv jiné uvedení data způsobuje, že směnka je neplatná. Neplatná je 

směnka i tehdy, je-li datum vystavení pozdějšího data něž datum splatnosti. Místo 

podpisu výstavce se nemusí shodovat s místem, kde k podpisu skutečně došlo, ale místo 

musí skutečně existovat. 

7. Podpis výstavce – podpis výstavce bývá zpravidla v dolním rohu směnky, aby bylo 

patrné, že výstavce podepisuje celý obsah směnky. Závazek z obsahu směnky je právně 

závazný teprve podpisem výstavce a předáním směnky remitentovi. Podpis výstavce 

musí být vlastnoruční. Je-li výstavcem právnická osoba, musí být uveden také název 

společnosti. 

3.3.2 Směnka cizí 

„Směnku cizí (tzv. tratu) lze zjednodušeně charakterizovat jako bezpodmínečný 

písemný příkaz výstavce směnky (trasanta) adresovaný jiné osobě (směnečníkovi, trasátovi), 

aby uhradil směnečnému věřiteli (remitentovi) určitou peněžitou částku.“ [6] 
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Obrázek 5: Směnka cizí 

Zdroj: [3] 

Podstatou směnky cizí je tedy platební příkaz. Z výše uvedeného je zřejmé, že oproti 

směnce vlastní vystupují u směnky cizí tři subjekty. Dalším základním rozdílem směnky cizí 

oproti směnce vlastní je u směnky cizí platební příkaz, směnka vlastní obsahuje písemný slib. 

Pokud směnka vlastní obsahuje zákonné náležitosti směnky cizí a naopak způsobují tyto 

nesrovnalosti neplatnost směnky. Směnka cizí i směnka vlastní jsou cennými papíry 

s odlišným obsahem. 

Náležitosti směnky cizí: [9] 

1. Označení, že se jedná o směnku – označení, že se jedná o směnku musí být uvedeno 

v obsahu listiny (za tuto směnku zaplaťte atd.). Zákon také vyžaduje jazykovou 

stejnorodost, tzn. označení listiny by mělo být v jazyce, ve kterém je listina sepsána. 

2. Bezpodmínečný příkaz – směnka cizí musí obsahovat bezpodmínečný příkaz obsažený 

v textu směnky zaplatit určitou sumu. Z formulace v textu směnky musí být patrný 

příkaz zaplatit určitou sumu obsaženou v textu směnky. Z bezpodmínečného příkazu 

zaplatit vyplývá, že jakákoliv podmínka související s platebním příkazem činí směnku 

neplatnou. Částka uvedená v textu směnky musí být určitá a musí být jednoznačně 

uvedeno v jaké měně bude plnění požadováno. 

Je-li na směnce uvedeno několik částek od sebe odlišných, pak platná suma se určuje 

podle následujících pravidel: 

• Je-li suma vyjádřena jednou slovy a několikrát numericky, pak platí suma 

vyjádřená slovy 

• Je-li suma vyjádřena jednou numericky a několikrát slovně, pak platí nejnižší údaj 

vyjádřený slovně 

Výstavce 
Výstavce vystavuje směnku a přikazuje 

směnečníkovi zaplatit směnečnou částku ve 
prospěch remitenta 

Směnečník 

Remitent 
Směnečník akceptuje směnku a 

zavazuje se zaplatit směnečnou částku 
remitentovi 
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• Je-li suma vyjádřená několikrát numericky a několikrát slovně, pak platí nejnižší 

údaj vyjádřený slovy 

3. Jméno směnečníka (trasáta), tedy osoba, která má platit – v cizí směnce je to osoba, 

které je vysloven příkaz výstavce směnky zaplatit směnečnému věřiteli sumu obsaženou 

v textu směnky. Do doby, než směnečník akceptuje směnku, není směnečným 

dlužníkem ani věřitelem. Do směnečného závazku vstupuje směnečník přijetím směnky. 

4. Údaj o místě, kde má být placeno – pokud údaj o místě, kde má být placeno ve směnce 

není uveden, považuje se za místo plnění místo uvedené u směnečníka. Pokud je 

směnka splatná u třetí osoby, většinou u banky, jedná se o tzv. směnečný domicil. 

Osobě (bance), u níž je směnka splatná, nevyplývají ze směnky žádné povinnosti ani 

závazky. 

5. Jméno remitenta – osoba, které má být placeno nebo také na jehož řad má být placeno. 

Jméno remitenta by mělo být uvedeno v textu směnky. Ke změně původního věřitele 

(remitenta) slouží indosament. Indosamentem převádí původní věřitel veškerá práva a 

povinnosti na nového věřitele. 

6. Údaj splatnosti – podle zákona směnečného a šekového je splatnost směnky možná 

čtyřmi způsoby: 

• Na viděnou (vistasměnka) – tyto směnky jsou splatné v okamžiku předložení 

směnečníkovi. Věřitel musí tento druh směnky předložit k proplacení do jednoho 

roku od data vystavení. Údaj splatnosti směnky je v textu uveden např. „zaplaťte 

na viděnou nebo zaplaťte při předložení“ 

• Na určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnka) – směnečník se zde zavazuje k přijetí 

obsahu směnky a od tohoto data se počítá lhůta splatnosti např. „100 dní 

po viděné nebo 100 dní po předložení“ 

• Na určitý čas po datu vystavení (datosměnka) – splatnost směnky je určitý čas od 

vystavení např. „100 dní ode dneška“ 

• Na určitý den (fixní směnka) – datum zde musí být určité např. „1. března 2012“ 

7. Místo a datum vystavení směnky – směnka musí obsahovat datum a místo vystavení. 

Místo uvedené na směnce musí skutečně existovat, ale nemusí být totožné s místem, 

kde k podpisu skutečně došlo. Datum vystavení směnky musí mít takovou podobu, aby 

bylo zřejmé, kdy byla směnka vystavena. Datum musí být ve směnce reálně uvedeno 

(den, měsíc a rok) 
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8. Jméno a podpis výstavce – zákon směnečný a šekový uvádí, že vlastnoruční podpis 

výstavce na směnce je povinný. Z obsahu směnky již nemusí být zřejmé, kdo je 

výstavcem. Nedostatečná identifikace výstavce směnky je praktická pro výstavce jako 

dlužníka, pro věřitele je lepší, když je možné výstavce přesně určit přímo z obsahu 

směnky 

3.3.3 Zajišťovací směnka 

Zajišťovací směnka je směnkou, která neplní platební funkci, směnečná pohledávka 

nenahrazuje pohledávku banky za dlužníkem, banka k pohledávce z úvěru nabývá zajišťovací 

pohledávku ze směnky, kterou může uplatnit vůči dlužníku z úvěrové pohledávky poté, 

co pohledávka z úvěru, tedy směnkou zajištěná pohledávka, nebyla dlužníkem řádně a včas 

splněna. 

Právní vztah mezi bankou a dlužníkem založený emisí zajišťovací směnky má podobu 

vysoce nezávislého závazkového vztahu na zajištěném úvěrovém vztahu, která může vyústit 

v osamostatnění zajišťovací směnky nebo v jejím nekorektním uplatnění. 

Směnečným úkonem, kterým se na zajišťovací směnce navyšuje počet směnečných 

dlužníků je opatření směnky rukojemským prohlášením. Z tohoto pohledu pak banka může 

poskytnout úvěr i méně bonitnímu klientovi za předpokladu, že úvěrovaný dlužník navrhne 

zajistit svůj závazek směnkou avalovanou vysoce bonitním klientem úvěrující banky. 

Optimální kombinací zajišťovací směnky a směnečného rukojemství vyznačeného na směnce 

úvěrující banka dosahuje nejen požadovaného stupně zajištění své pohledávky, nýbrž i 

potencionálního přenosu úvěrovaného dluhu na směnečného rukojmího. Je pouze věcí banky, 

zda se náhradně  uspokojí na dlužníku ze zajištěného závazku, či na dlužníku ze směnky či 

z majetku směnečného rukojmího.  

3.3.4 Zajišťovací blankosměnka 

Zákon směnečný a šekový pojem blankosměnka nezná, pojmem blankosměnka 

označuje neúplnou směnku, která může mít podobu neúplné směnky vlastní i neúplné směnky 

cizí. Blankosměnka je neúplná listina, kterou emitent emituje s tím, že bude následně 

doplněna na směnku úplnou, a to v souladu s obsahem vyplňovacího oprávnění, které musí 

emitent udělit jejímu prvnímu nabyvateli v rámci prováděné emise směnky. 
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Nejběžnější podobou blankosměnky je výstavcem podepsaná nevyplněná základní 

směnka, s tím, že bude doplněna na úplnou směnku splňující všechny zákonné náležitosti 

směnky. 

Blankosměnka musí vykazovat následující znaky: [9] 

• Obsah listiny není úplný 

• Neúplnost listiny je záměrná 

• Neúplnost listiny je považována jako dočasná 

• Listina je předurčena k tomu, aby vykazovala všechny zákonné náležitosti směnky 

• Podpis osoby, která ji vydala 

• Musí existovat oprávnění k doplnění obsahu směnky 

Blankosměnka je oblíbený zajišťovací prostředek především pro zajištění úvěrů. V textu 

směnky se především nevyplňuje směnečná suma a datum splatnosti proto, že věřitel předem 

neví, kdy dlužník poskytnutý úvěr přestane splácet. V případě, že dlužník neplní svůj závazek 

vůči věřiteli, vyplní věřitel zbylou dlužnou sumu a den splatnosti do textu blankosměnky.  

Zajišťovací směnka nevykazuje znaky vhodného zajišťovacího instrumentu v okamžiku, 

kdy se dlužník začne cíleně zbavovat majetku v očekávání věřitelem prováděné exekuce. Roli 

vhodného zajišťovacího prostředku za této situace plní naopak zástavní právo 

k nemovitostem. 

3.3.5 Indosament 

„Indosament (rubopis) je směnečné prohlášení aktuálního směnečného věřitele, jehož 

prostřednictvím se převádí směnka. Směnku je oprávněn převést pouze aktuální věřitel. 

Prohlášení pořízené do textu směnky jinou osobou není indosamentem.” [9] 

Obsah směnečného závazku je určen a ovlivněn pouze směnečněprávními projevy, které 

se směnkou souvisí, a naopak není bezprostředně ovlivněn obchodněprávními projevy, 

kterými se mění obsah obchodního, v našem případě úvěrového závazku. Indosamentem 

provedeným původním směnečným věřitelem, tj. bankou, je možné převést směnku 

do vlastnictví nového směnečného věřitele, aniž by došlo ke změně věřitele zajištěného 

úvěrového závazku. Po provedení indosamentu banka zůstává nadále věřitelem z úvěrového 

vztahu, věřitelem ze směnečného vztahu se stává třetí osoba, která za nabytí směnky vyplatila 
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bance částku, která může být nižší, stejná nebo vyšší v porovnání s výší dosud nesplaceného 

zajištěného úvěrového závazku. 

 Opakovaná indosace směnky je spolehlivou cestou k vystupňování abstraktnosti 

směnečné pohledávky. Postupné stupňování abstraktnosti směnečné pohledávky zvyšuje 

stupeň ochrany nových věřitelů ze směnky, naopak velmi silně oslabuje stupeň ochrany 

původního dlužníka. Sofistikovaným způsobem postupující věřitel je schopen oslabit 

postavení směnečného dlužníka a směnečného rukojmí natolik, že tito budou nuceni uspokojit 

pohledávku posledního směnečného věřitele, a to i za situace, kdy směnečný dlužník jako 

zajišťující dlužník s ohledem na zánik zajištěného závazku splněním by povinen platit vůbec 

neměl být. Tento závěr vyplývá z charakteru směnky jako pohledávky, kterou lze uplatnit 

vůči směnečnému dlužníkovi bez ohledu na okolnosti existující mimo směnečný vztah.[9] 

3.4 Zástavní právo 

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky a jejího příslušenství s tím, že v případě 

jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci 

zastavené. Zástavní právo se vztahuje na zástavu, její příslušenství a přírůstky. Je-li zástavním 

právem zajištěna nepeněžitá pohledávka (např. dodání zboží, provedení díla), předpokládá se, 

že do výše jejího ocenění v době vzniku zástavního práva je zajištěno peněžité plnění, které 

by patřilo věřiteli v případě, že dlužník neplnil svůj závazek řádně a včas. [11] 

Zástavní právo vzniká písemnou podobou zástavní smlouvy nebo rozhodnutím soudu. 

Zástavní smlouva dle Občanského zákoníku musí mít vždy písemnou podobu. Zástavním 

právem lze zajistit jak peněžitou pohledávku, tak i nepeněžitou pohledávku s jejím 

příslušenstvím. 

Nejčastěji vzniká zástavní právo formou písemné zástavní smlouvy, která musí 

obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Jedná-li se o nemovitost, 

zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí. 

3.4.1 Vznik zástavního práva: 

• na základě písemné zástavní smlouvy 

• vkladem do katastru nemovitostí, jedná-li se o nemovitost 

• vznik zástavního práva je podmíněn určením předmětu zástavy a pohledávky, kterou 

zástava zajišťuje v zástavní smlouvě 
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• zástavní právo je možné zřídit i k zajištění závazku, který vznikne až v budoucnosti 

• ze zákona 

Zástavní právo je mimořádně důležitým instrumentem zajištění závazku, zejména 

obchodních, tedy i mezi úvěrovaným podnikem a bankou. Zástavní právo je institutem 

zajišťovací povahy, i když plní i funkci uhrazovací. Zástavní právo nemůže existovat samo 

o sobě, má tedy povahu akcesorickou, jehož existence je podmíněna existencí nebo alespoň 

předpokládanou existencí budoucího dluhu, sleduje právní osud pohledávky, kterou zajišťuje. 

Účastníky závazkového vztahu, jehož obsah tvoří zástavní právo, jsou dle Občanského 

zákoníku následující osoby: 

• závazkový dlužník – osoba, jejíž dluh je zástavním právem zajištěn  

• zástavní věřitel – osoba, jejíž pohledávka je zástavním právem zajištěna 

• zástavní dlužník – osoba, která je vlastníkem, respektive majitelem zástavy (tzv. 

zástavce).  

Závazkový dlužník a zástavní dlužník mohou splývat v téže osobě, může to být však i 

osoba odlišná, osoba třetí. Aby mohlo ke vzniku zástavního práva dojít, je nutné, aby věc 

dávaná do zástavy byla majetkem zástavce, případně aby s věcí, která má být předmětem 

zástavy, souhlasil její vlastník. 

Základní práva a povinnosti zástavního věřitele: [4] 

• Zástavní věřitel je povinen svěřenou zástavu opatrovat, chránit před poškozením, 

ztrátou a krádeží 

• Zástavní věřitel může zástavu užívat pouze se souhlasem zástavce 

• Zástavní věřitel po dobu trvání zástavy není povinen zástavu vydat 

• Zástavní věřitel má právo vůči zástavci na úhradu nákladů, které mu vznikly při ochraně 

a spravování zástavy 

• Zástavní věřitel má právo od dlužníka žádat, aby bez zbytečného odkladu zajištění 

pohledávky přiměřeně doplnil, jestliže zástava ztratila na ceně tak, že zajištění 

pohledávky se stalo nedostatečným 

• Zástavní věřitel má právo u soudu požadovat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy, 

jestliže zajištěná pohledávka není včas splacena. Uspokojení se lze domáhat, i když je 

zajištěná pohledávka promlčená 
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Dle § 153 Občanského zákoníku předmětem zástavy může být: 

• Věc movitá 

• Věc nemovitá 

• Věc hromadná 

• Podnik 

• Soubor věcí (ucelená umělecká sbírka) 

• Pohledávka nebo jiné majetkové právo 

• Byt nebo nebytový prostor 

• Obchodní podíl 

• Cenný papír (cenné papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech) 

• Předmět průmyslového vlastnictví (především práva k nehmotným statkům, vynálezy, 

patenty, ochranné známky, odrůdy rostlin, zlepšovací návrhy apod.) 

Zástavní právo k zajištění bankou poskytnutého úvěru je založeno na tom, že v případě 

když dlužník řádně a včas neplní svůj závazek z poskytnutého úvěru vůči bance, má banka 

právo uspokojit svou pohledávku vůči dlužníkovi realizací zástavy, tj. zpeněžením zástavy. 

Po uzavření zástavní smlouvy se úvěrující banka nestává majitelem zástavy, pouze má právo, 

není-li pohledávky banky z úvěru řádně a včas dlužníkem splněna, domáhat se uspokojení 

ze zástavy. 

Zástavní právo jako zajištění bankovního úvěru vzniká na základě písemné zástavní 

smlouvy mezi úvěrující bankou a úvěrovaným dlužníkem. Písemná zástavní smlouva musí 

obsahovat označení zajišťované úvěrové pohledávky a přesné a jednoznačné označení 

zástavy. Zástavní smlouva je akcesorickou formou zajištění. Zástavním právem však může 

být zajištěna i pohledávka, která vznikne teprve v budoucnu nebo vznik této pohledávky 

je závislý na splnění v úvěrové smlouvě stanovené podmínky. 

Pomocí zástavního práva lze zajistit i pohledávky banky určitého druhu, které bance 

vůči věřiteli budou vznikat v budoucnu ve vymezeném časovém úseku, a to do sjednané výše. 

3.4.2 Zástavní právo k nemovitostem 

Dle Občanského zákoníku ke vzniku zástavního práva k nemovitostem musí být 

splněny dvě skutečnosti: [11]  

• účastníci musejí uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, 
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• na základě provedeného vkladu zástavy do katastru nemovitosti musí vydat katastrální 

úřad pravomocné rozhodnutí o povolení vkladu zástavy.  

Zástavní právo k nemovitosti vzniká dnem, kdy rozhodnutí katastrálního úřadu 

o povolení vkladu nabylo právní moci. Toto zástavní právo však vzniká k časovému 

okamžiku, kdy byl návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen. Katastrální úřad nezkoumá 

platnost uzavřené zástavní smlouvy, pouze přezkoumá zda byl úkon učiněn v předepsané 

písemné formě a především zda jsou účastníci smlouvy oprávněni nakládat se zástavou. 

Zástavní právo působí vůči každému pozdějšímu vlastníku zastavené věci, totéž platí, jde-li 

o každého pozdějšího věřitele zastavené pohledávky. Zástavní právo je spjato s předmětem 

zástavy, sleduje převod nebo přechod zástavy na nové nabyvatele, není vázáno pouze 

na osobu původního zástavce. I právní nástupce zástavce má postavení zástavního dlužníka. 

Původní nabyvatel i pozdější nabyvatelé zástavy mají tak zákonnou povinnost strpět, aby se 

zástavní věřitel uspokojil ze zástavy. Základním problémem realizace zástavního práva 

v případě, že dlužník neplní závazek vůči bance je vymezení toho, čeho se má banka 

uplatněním zástavního práva domoci k uspokojení své pohledávky, je-li zástavce třetí osobou, 

tj. osobou odlišnou od dlužníka. 

3.4.3 Zánik zástavního práva 

Zástavní právo podle Občanského zákoníku zaniká následujícími způsoby: [11] 

1. Zánikem zajištěné pohledávky – z akcesorické povahy zástavního práva nemůže 

zástavní právo existovat bez pohledávky, kterou zajišťuje. Zanikne-li zajištěná 

pohledávka (dlužník uhradil hlavní závazek), zaniká i zástavní právo. 

2. Zánikem zástavy – dojede-li k fyzickému zániku zástavy (např. vlivem přírodních vlivů 

atd.) Zánik zástavy zde nemá vliv na pohledávku, kterou zástava zajišťovala. 

3. Vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem – tento 

jednostranný úkon zástavního věřitele musí mít písemnou podobu. Jednostranné 

prohlášení zástavního věřitele nemusí mít formu notářského zápisu. 

4. Uplynutím doby, na kterou bylo zástavní právo zřízeno – zástavní právo zde může být 

zástavní smlouvou omezeno na určitou dobu. Uplynutím doby sjednané v zástavní 

smlouvě má za následek zánik zástavního práva. 



26 

5. Složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy – 

zástavní věřitel zde obdrží od zástavního dlužníka nebo zástavce cenu obvyklou, tj. 

cena, která se za předmětnou zástavu v určitém místě a čase obvykle platí. 

6. Písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo 

zástavcem – tento dvoustranný právní úkon o zániku zástavního práva je projevem 

svobodné vůle obou účastníků 

7. V případech stanovených zvláštními právními předpisy – zde se jedná zejména o tyto 

případy: 

• Převod obchodního podílu 

• Veřejná dražba 

• Prodej nemovitosti v soudní dražbě 

• Zánik zástavního práva zpeněžením zastavené věci, práva nebo pohledávky 

v konkursu – zástavní právo k pohledávce zde zaniká zpeněžením zástavy, ať již 

je zástavou věc, pohledávka nebo jiná práva. 

Podle Občanského zákoníku zástavní právo nezaniká: 

• Promlčením zajištěné pohledávky 

3.5 Postoupení (cese) pohledávek 

Postoupení pohledávky (cese) pochází z latinského slova cessio [7] a znamená 

postoupení. Jako cese se označuje změna závazku v osobě věřitele, který postupuje svoji 

pohledávku třetí osobě. 
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Obrázek 6: Postoupení pohledávky 

Zdroj: [3] 

„V České republice je postoupení pohledávek nejčastější metodou prodeje úvěrových 

pohledávek (touto metodou se např. prováděla očista českých bank na konci 90. let 

od rizikových úvěrů, banky tehdy postoupily své rizikové úvěry na Konsolidační banku, 

později Česká konsolidační agentura).“ [10] 

S poustoupením pohledávky přechází na nového věřitele (postupník – cesionář) i její 

příslušenství, tzn. úroky, úroky z prodlení a veškerá práva s tím spojená. Mezi příslušenství 

pohledávky nepatří smluvní pokuta. 

Podle § 525 Občanského zákoníku nelze postoupit pohledávku: 

• která zaniká nejpozději smrtí věřitele 

• jejíž obsah by se změnou v osobě věřitele změnil 

• jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem 

• § 39 Občanského zákoníku, kdy úkon postoupení odporuje dobrým mravům 

Je-li postoupena pohledávka, u které to zákon vylučuje, jedná se o neplatné postoupení 

pohledávky. 

3.5.1 Smlouva o postoupení pohledávky 

Smlouva o postoupení pohledávky je upravena v § 524 a násl. ObčZ. Na základě 

smlouvy o postoupení pohledávky, která musí mít písemný charakter, dochází ke změně 
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v osobě původního věřitele (postupitel – cedent), na jehož místo nastupuje nový věřitel 

(postupník – cesionář). Nový věřitel muže být fyzická i právnická osoba. K postoupení 

pohledávky se nevyžaduje souhlas dlužníka, postupitel je však povinen postoupení 

pohledávky bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Postoupení pohledávky může 

dlužníkovi oznámit také postupník, ten však musí postoupení prokázat smlouvou o postoupení 

pohledávky. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi postupitelem nebo 

dokud postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže postupník, zprostí se dlužník svého 

závazku plněním postupiteli. [10] 

Pohledávka představuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění, ale také 

povinnost dlužníka pohledávku věřiteli zaplatit. V průběhu trvání pohledávky je postoupení 

pohledávky jednou z možností ke změně jak v osobě na straně věřitele, tak i na straně 

dlužníka. 

Odpovědnost postupitele postupníkovi v případě, že postoupení pohledávky proběhlo za 

úplatu: [4] 

• Postupník se nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým textem 

• Dlužník splnil postupiteli závazek dříve, než byl povinen jej splnit postupníkovi 

• Postoupená pohledávka nebo její část zanikla započtením nároku, který měl dlužník 

vůči postupiteli 

Předmětem postoupení může být jak pohledávka na peněžité plnění, tak i pohledávka 

na nepeněžité plnění, splatná i dosud nesplatná, dokonce i tu, jež má vzniknout teprve 

v budoucnu. Postoupit lze tedy jen takovou pohledávku, která v den postupu nezanikla a s níž 

je věřitel oprávněn smluvně disponovat. Možným způsobem postoupení je také pohledávka 

promlčená nebo zastavená, jejich vlastnosti se však v důsledku cese nemění. [7] 

Postoupením pohledávky se převážně řeší převedení problematické pohledávky 

původního věřitele na věřitele nového, převážně za cenu nižší, než je nominální hodnota 

postupované pohledávky. Po postoupení pohledávky z původního věřitele na věřitele nového 

má dlužník právo uplatnit námitky. 

Předmětem postoupení může být pohledávka zajištěná zástavním právem, ručením nebo 

jiným způsobem. Postavení toho, kdo zajištění nebo ručení poskytl, se postoupením 

pohledávky nemění. Protože se nemění právní postavení toho, kdo zajištění nebo ručení 
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poskytl, souhlas této osoby k postoupení pohledávky není nutný. Postupitel je však povinen 

této osobě postoupení oznámit. [4] 

Vztah z cese je především vztahem účastníků Smlouvy o postoupení pohledávky, tedy 

původního věřitele (postupitel, cedent) a nového věřitele (postupník, cesionář). 

3.5.2 Druhy postoupení pohledávek 

Postoupení pohledávek jako druh zajištění bankovních úvěrů dělíme ze dvou hledisek: 

1. Je-li postoupení pohledávky dlužníkovi oznámeno či nikoliv:[7] 

• Tichá cese – třetí osoba není o cesi informována. Riziko tiché cese pro nového 

věřitele spočívá v tom, že dlužník může plnit své závazky dále svému původnímu 

věřiteli 

• Veřejná cese – dlužník je o cesi informován. U veřejné cese je dlužník povinen 

plnit svůj závazek novému věřiteli. V zahraniční bankovní praxi je jen na první 

pohled zcela nelogicky upřednostňována tichá cese 

2. Podle způsobu a rozsahu postoupení dělíme: 

• Individuální cese – u individuální cese dochází k postoupení pouze jedné 

konkrétní pohledávky. Individuální cese se využívá zejména u pohledávek 

s dlouhodobou splatností nebo je-li pohledávka vystavena na vysoký obnos 

• Krycí cese – u krycí cese se postupují přesně určené pohledávky s kratší dobou 

splatnosti než je splatnost úvěru, který zajišťuje. Důležitým rysem krycí cese je, 

že k vlastnímu postoupení jednotlivých ve smlouvě vymezených pohledávek 

dochází předáním dohodnutých dokumentů 

• Generální cese – příjemce úvěru postupuje bance veškeré své stávající i budoucí 

pohledávky vůči určitým, přesně vymezeným obchodním partnerům. Možná 

identifikace těchto subjektů je podle sídla společnosti, jmenovitým seznamem atd. 

U globální cese v okamžiku uzavření smlouvy dochází ke skutečnému postoupení 

pohledávky. 
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3.6 Garance organizací se státní účastí  

3.6.1 Česká exportní banka 

Česká exportní banka, a. s. vznikla v roce 1995 jako jeden z nástrojů proexportní 

politiky státu. Pro Českou republiku, jako zemi závislou na exportu především 

v průmyslovém odvětví, je státní podpora životně důležitá. Česká exportní banka poskytuje 

státní podporu exportu především formou vývozních úvěrů a umožňuje tak českým 

exportérům vstupovat do vypsaných soutěží na mezinárodním trhu se srovnatelnými 

podmínkami jako jejich hlavní zahraniční konkurence. 

Zdroj: [18] 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že nejvyužívanějším produktem poskytovaným 

Českou exportní bankou je odběratelský vývozní úvěr. Tento produkt je určen k financování 

objemnějších dodávek českého vývozu do zahraničí.  

Příjemce tohoto typu financování může být: 

• Právnická osoba se sídlem v České republice 

• Fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice 

• Zahraniční odběratel 
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Obrázek 7: Úvěrové portfolio ČEB k 31. 12. 2011
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Zdroj: [18] 

Bývalý východní blok je teritoriem, kde ČEB realizuje největší objem svých obchodů, a 

to 81 %. Vysoký objem obchodů je dán obrovským ruským trhem, který je významný pro 

české exportéry. Významnou roli zde hraje i historická hospodářsko-politická vazba z doby 

existence RVHP.   

Česká exportní banka je nepřímo vlastněná státem. Stát vlastní 80% akcií a zbylých 

20% akcií vlastní Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Vykonavateli 

akcionářských práv státu jsou: 

• Ministerstvo financí 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Ministerstvo zahraničních věcí 

• Ministerstvo zemědělství 

Česká exportní banka poskytuje rovněž i bankovní záruky. Bankovní záruka spočívá 

v tom, že Česká exportní banka beneficientovi vyplatí částku do výše uvedené v záruční 

listině nebo její části odpovídající poskytnutému plnění v případě, že banka obdrží písemné 

uplatnění záruky od beneficienta s prohlášením, že příkazce nesplnil podmínky smlouvy. 
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Obrázek 8: Teritoriální struktura úvěrového portfolia ČEB
k 31. 12. 2011
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3.7 Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. vznikla v roce 1992 jako státní úvěrová 

pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti tržně nepojistitelným 

komerčním rizikům spojených s vývozem zboží a služeb z České republiky. Rozhodující 

činností společnosti je pojišťování vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům. 

Exportní garanční a rozvojová banka poskytuje především úvěrové pojištění se státní 

podporou. Tím pomáhá českým exportérům, investorům i jejich bankám v situaci, kdy pro 

rizika spojená s financováním vývozu nebo zahraniční investice nenajdou pojištění na trhu. 

To se týká především vývozu velkých investičních celků, strojních a technologických zařízení 

či dopravních staveb na úvěr se splatností delší než dva roky. Státní podpora v úvěrovém 

pojištění zde spočívá v tom, že tržně nepojistitelné riziko tato společnost pojistí a umožní tak 

realizaci určitých vývozních projektů. Tato státní podpora je prorůstový i protikrizový nástroj 

používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. 

Exportní garanční a pojišťovací společnost je společnost plně vlastněná státem, jehož 

akcionářská práva vykonává: 

• Ministerstvo financí 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Ministerstvo zemědělství 

• Ministerstvo zahraničních věcí 

Z níže uvedeného grafu je patrné, že v teritoriální angažovanosti se bývalý východní 

blok podílí 67 % celé pojistné angažovanosti. 
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Zdroj: [19] 

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika 

Země jsou zařazovány do 7 rizikových kategorií, kde 7. kategorie představuje země 

s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorie země s minimální úrovní rizika. Do 

kategorie nula patří země, u kterých se nepředpokládá existence teritoriálních rizik a pojištění 

komerčních rizik by mělo probíhat na tržním principu bez státní podpory. Klasifikace 

jednotlivých zemí probíhá zpravidla jednou ročně. 

Tabulka 1: Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika 

Zdroj: [17] 

Kategorie Země 
0 Austrálie, Estonsko, Francie, Norsko, Slovensko, USA... 

1 Tchaj-wan, Hongkong 

2 Chile, Kuvajt, Trinidad a Tobago, Saudská Arábie 

3 Alžírsko, Indonésie, Mexiko, Rusko 

4 Turecko, Rumunsko, Lotyšsko 

5 Egypt, Chorvatsko, Kazachstán 

6 Albánie, Angola, Bangladéš 

7 Afghánistán, Argentina 
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Obrázek 9: Teritoriální struktura pojistné angažovanosti  EGAP
k 31. 12. 2010

Ázerbajdžán

Gruzie

Předexportní financování

Kypr

Rusko

Slovensko

Turecko

Ukrajina

Vietnam

Ostatní (67 zemí pod 2%)



34 

4. Analýza využití vybraných typů zajištění úvěrů pro 

průmyslové podniky 

4.1 Dotazníkové šetření se zaměřením na průmyslové podniky 

V této části jsem se zaměřil na analýzu a zhodnocení využívání jednotlivých 

zajišťovacích instrumentů a jejich efektivnosti při eliminaci rizik vyplývajících ze zajištěných 

pohledávek a závazků. 

Pro tento výzkum byla vybrána oblast průmyslových podniků v Moravskoslezském 

kraji se zaměřením na střední a velké podniky, u nichž značná část produkce směřuje 

na export do zahraničí, a proto více využívají zajišťovacích instrumentů v tuzemském i 

zahraničním obchodu. 

Pro provedení výzkumu jsem zvolil metodu dotazování prostřednictvím elektronické 

pošty, jejíž výhodou je oslovení poměrně značného počtu respondentů v relativně krátkém 

časovém období s téměř nulovými náklady na její provedení. 

Pro tento účel byl sestaven dotazník s 10 otázkami. V dotazníku byl také uveden účel 

tohoto průzkumu. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit jaké zajišťovací instrumenty 

společnosti, které jsem oslovil, využívají ve své podnikatelské činnosti. 

Při tvorbě dotazníku byly preferovány převážně uzavřené otázky, které nejsou časově 

náročné na jeho vyplnění a naopak zvyšují ochotu respondentů k jeho vyplnění. 

Pro účel mého výzkumu jsem vybral 83 firem, kterým jsem elektronickou poštou 

dotazník s vysvětlením účelu mého průzkumu odeslal. Celkem bylo řádně vyplněno 18 

dotazníků, což odpovídá návratnosti 22 %. 
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4.2 Analýza dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo oslovení firem ze soukromého sektoru. V rámci první 

otázky jsem oslovil 15 velkých podniků, 25 středních a 43 malých podniků. Všichni 

respondenti provozují svou činnost v Moravskoslezském kraji, jelikož Moravskoslezský kraj 

je průmyslový region s dlouholetou tradicí a největší hutnické a strojírenské podniky 

provozují svou činnost právě v tomto kraji. Z oslovených 15 velkých průmyslových podniků 

odpovědělo 6 podniků (40 %), ze 25 středních odpovědělo 7 podniků (28 %) a ze 43 malých 

podniků odpovědělo 5 podniků (12 %). 

 

S otázkou č. 1 úzce souvisí i otázka na zahraniční kapitálovou účast. Z hlediska účasti 

zahraničního kapitálu je 67 % velkých průmyslových podniků součástí nadnárodních 

korporátních struktur.  

U středních průmyslových podniků byla zjištěna zahraniční kapitálová účast 28%. Jedná 

se zejména o podniky s úzkým sortimentem výroby, určeným jen několika dlouhodobě 

stabilním odběratelům. 

U malých podniků nebyla v dotazníkovém šetření zjištěna žádná zahraniční kapitálová 

účast. Jedním z důvodu může být nezájem o vstup zahraničního kapitálu do podniků 

s vysokou konkurencí. 

Na otázku č. 3 v jaké měně jsou obchodovány Vaše kontrakty uvedlo možnost b) 

domácí i cizí měně 78 %, možnost a) domácí měna 22 % oslovených respondentů. 
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Otázka č. 4 si klade za cíl zjistit, podle jakých kritérií využívají průmyslové podniky 

zajišťovací instrumenty. Z došlých a řádně vyplněných dotazníků vyplývá, že velké podniky 

určily 67 % velikost zakázky, 50 % rizikovost cílové země vývozu, 33 % solventnost klienta 

17 % struktura majetku a 17 % jiné. Střední podniky určily velikost zakázky 71 %, 57 % 

solventnost klienta, 43 % struktura majetku, 29 % rizikovost cílové země vývozu a jiné 14 %. 

Malé podniky preferují spíše solventnost klienta 80 %, velikost zakázky 60 %, strukturu 

majetku 20 %, rizikovost cílové země vývozu neurčil nikdo z oslovených respondentů a 40 % 

zbylo na jiné. 

 

Otázka č. 5 měla za úkol zjistit nejvíce využívané zajišťovací instrumenty k zajištění 

pohledávek dotázaných respondentů. Z těchto zjištěných výsledků vyplývá, že velké 

průmyslové podniky využívají nejčastěji bankovní záruku 75 %, směnky a zástavní právo 

50 %, ručení 33 %, postoupení pohledávky 17 % a jiné 17 %. Střední podniky nejvíce 

využívají směnky a zástavní právo 42 %, bankovní záruku 60 %, jiné 29 %, postoupení 

pohledávky a ručení 14 %. U malých podniků bylo dotazníkovým šetřením zjištěno využití 

zástavního práva 60 %, směnky 80 %, postoupení pohledávky a ručení 40 %, jiné 20 %, 

naopak bankovní záruku neurčil nikdo z oslovených respondentů. 
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Otázka č. 6 využívání finančních a pojišťovacích nástrojů se státní podporou (ČEB, 

EGAP) se kladně vyjádřilo 83 % velkých podniků, 33 % uvedlo, že využívá jiné možnosti 

státní podpory exportu. Respondenti ze středních podniků uvedli kladnou odpověď 71 %, 

nepoužívají 29 % a 14 % respondentů uvedlo využívání jiných možností podpory exportu. 

Naopak státní podporu finanční a pojišťovací neuvedl nikdo z oslovených malých podniků. 

 

S otázkou č. 6 souvisí i následující otázky 7 a 8 na využívání produktu ČEB a EGAP. 

Z průzkumu vyplývá, že nejvyužívanější produkt ČEB je odběratelský úvěr. Odběratelský 

úvěr zvolilo 67 % velkých podniků. Tento typ úvěrů umožňuje realizaci objemnějších 

dodávek českého vývozu do zahraničí. Následoval úvěr na investice v zahraničí 33 %, který 

umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé zdroje pro realizaci investic v zahraničí, 

17 % zvolilo předexportní úvěr a 17 % zvolilo jiné. Předexportní úvěr nebo také úvěr 
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na financování výroby pro vývoz umožňuje českému výrobci financovat náklady spojené 

s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (náklady na nákup surovin, materiálu, režijní 

náklady, náklady spojené s pořízením investičního majetku. U středních podniků jsou 

nejvyužívanějšími produkty odběratelský úvěr 80 %, předexportní úvěr 60 %, úvěr 

na investice 40 % a 20 % zvolilo jiné. 

 

Nejvyužívanějším produktem velkých průmyslových podniků poskytovaným EGAP 

je pojištění středně a dlouhodobých vývozních odběratelských úvěrů 67 %, následuje pojištění 

potvrzeného akreditivu 33 %, pojištění úvěrů na předexportní financování 17 % a pojištění 

krátkodobých odběratelských úvěrů 33 % a jiné 33 %. U středních průmyslových podniků 

je nejvyužívanějším produktem pojištění středně a dlouhodobě vývozních odběratelských 

úvěrů a pojištění potvrzeného akreditivu 60 %, pojištění úvěrů na předexportní financování a 

pojištění krátkodobých odběratelských úvěrů 40 % a jiné 20 %. 
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Otázka č. 9 si klade za cíl zjistit, na které cílové trhy směřuje exportní produkce 

respondentů. Z dotazníku vyplývá, že export je tvořen 83 % zeměmi EU, 67 % evropskými 

zeměmi mimo EU, 41 % Asie, Amerika 25 %, Afrika 17 % a Austrálie 8 %. Z níže 

uvedeného grafu vyplývá, že největší podíl exportu je v rámci EU a zemí mimo EU. 

Vzrůstající podíl na exportu představuje Asie, jelikož její největší ekonomiky Čína a Indie 

vykazují dlouhodobě největší světový růst HDP, což vede tyto ekonomiky ke stále větší 

spotřebě surovin, materiálů, výrobků, zboží a služeb. 

 

Poslední dotazníková otázka řešila využíváné zajišťovací instrumenty komerčních bank 

k poskytovaným úvěrům. Většina respondentů zde uvedla, že komerční banky nejčastěji 

vyžadují jako zajišťovací prostředek kombinaci zástavního práva a směnky, a to v 72 % 

případů, ručení 44 %, postoupení pohledávky 33 %, a jiné 28 %. 
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4.3 Státní suverénní fond jako nástroj zajištění a stabilizace 

Hedgeový fond je fond, na který převádí investoři své vlastní peněžní prostředky 

za účelem provádění investic na finančních trzích. Označení těchto fondů jako fondů 

zajišťovacích proti ztrátě (hedge) je zcela zavádějící, činnost kterou skutečně provádí je 

spekulace za účelem zhodnocení vložených peněžních zdrojů investorů. 

Oproti tomu státní suverénní fond je státem vlastněný investiční fond, na který převádí 

stát jako investor svá rezervní aktiva  za účelem jejich zhodnocení v dlouhodobém časovém 

horizontu, a to za účelem ochrany vnitřní ekonomiky před výkyvy cen komodit, tj. ropy, 

plynu, základních surovin a za účelem financování a garantování rozvojových ekonomických 

programů.  

Zcela ojedinělou možností založení takového fondu v České republice představovala 

devadesátá léta 20. století, kdy v  průběhu první a druhé vlny kuponové privatizace byly 

vkládány 3 % objemu akcií privatizovaných podniků do tzv. Restitučního investičního fondu. 

Prostředky takového fondu pracujícího ve smyslu státem vlastněného investičního 

„státního suverénního fondu“ (sovereign wealth fund, SWF) za účelem zajištění návratnosti 

dlouhodobých investic a financování inovačních projektů a doplňovaného prostřednictvím 

převodu devizových aktiv, investovaných v zahraničí, převodu části dividend státních 

podniků a podniků se státní účastí a převodu výnosů z neobnovitelných zdrojů, by byly dnes 

v ČR považovány zcela jistě za mimořádně vhodný zajišťovací nástroj a nástroj stabilizace 

rozvoje průmyslových podniků a podpory jejich postavení na vnitřním trhu a nástrojem 

podpory exportu. 

Vhodným příkladem takového státního suverénního fondu v zahraničí je Goverment 

Global Pension Fund zřízený norským královstvím a řízený norskou centrální bankou Norges 

Bank za účelem investování příjmů z exportu ropy. Stejně jako u hedgeových fondů i název 

tohoto „penzijního“ fondu je poněkud zavádějící, jedná se spíše o fond pro správu příjmů 

z ropy než fond pro výplatu penzijních závazků. Analýzu činnosti uvedeného norského fondu 

provádí Jan Ander a Petr Teplý v knize Suverénní fondy. [15] 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu a zhodnocení jednotlivých zajišťovacích 

instrumentů a jejich efektivnosti při eliminování rizik vyplývajících ze zajištěných 

pohledávek a závazků. Pro výzkum byla vybrána oblast průmyslových podniků 

v Moravskoslezském kraji se zaměřením na velké, střední a malé podniky. Pro provedení 

výzkumu jsem zvolil metodu dotazníkového šetření prostřednictvím elektronické pošty 

s cílem zjistit, jaké zajišťovací instrumenty oslovení respondenti využívají. Součástí 

dotazníku byl také úvodní dopis s vysvětlením účelu mého dotazníkového šetření. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % velkých průmyslových podniků je součástí 

nadnárodních korporátních struktur. Možné příčiny vzniku nadnárodních společností spatřuji 

v nutnosti těchto velkých průmyslových firem rozšiřovat trh pro své produkty nebo služby a v 

eliminaci konkurenčních společností.  

Nejvyužívanějšími zajišťovacími instrumenty byly zjištěny bankovní záruka, ručení a 

kombinace směnky a zástavního práva. 

Jedním z důvodů využívání bankovních záruk je praktické uplatnění v oblasti 

zahraničního obchodu a prostřednictvím bankovní záruky banky zpravidla ručí za zaplacení 

peněžitých, ale i nepeněžitých pohledávek. Bankovní zárukou může být zajištěn závazek 

odběratele zaplatit za dodané zboží, avšak i závazek dodavatele zboží odběrateli dodat. Banka 

je z bankovní záruky povinna pouze k peněžitému plnění, i když bankovní záruka zajišťuje 

jiný závazek než peněžitý.  

Výhodou zástavního práva jako zajišťovacího nástroje je skutečnost, že vznik 

zástavního práva se v majetkové sféře zástavního věřitele přímo neprojeví, stejně tak se přímo 

neprojeví v majetkové sféře zástavního dlužníka. Teprve uplatněním uhrazovací funkce 

zástavního práva dochází ke změně struktury majetku zástavního věřitele a ke změně 

struktury majetku zástavního dlužníka. 

Zřízení zástavního práva k zajištění pohledávky majetek zástavního věřitele nezvyšuje, 

stejně tak zánik zástavního práva sám o sobě majetek zástavního věřitele nesnižuje. 

Zajišťovací blankosměnka je blankosměnka, která je věřiteli zajištěné pohledávky 

emitována za účelem zajištění této pohledávky. V případě, že bude nucen věřitel zajištěné 
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pohledávky vymáhat, poskytne zajišťovací blankosměnka věřiteli v soudním řízení 

výhodnější postavení, než by mu poskytla žaloba z původní zajištěné pohledávky. Výhoda 

spočívá v urychlení soudního řízení, ve stávajících podmínkách někdy až o několik let, a 

rovněž v usnadnění procesu vymáhání pohledávky v rámci soudního řízení. 

V souvislosti s vystavením zajišťovací směnky nebo akceptací zajišťovací směnky 

dochází při vzniku úvěrového závazku na žádost banky nebo jiného věřitele k avalování 

zajišťovací směnky zpravidla vlastníky úvěrované společnosti nebo statutárními orgány 

úvěrované společnosti, případně třetí osobou, zejména bonitním odběratelem úvěrovaného 

dlužníka, bonitním dlužníkem úvěrovaného dlužníka 

Zajišťovací směnka nevykazuje znaky vhodného zajišťovacího instrumentu v okamžiku, 

kdy se dlužník začne cíleně zbavovat majetku v očekávání věřitelem prováděné exekuce. Roli 

vhodného zajišťovacího prostředku za této situace plní naopak zástavní právo 

k nemovitostem. 

Pro využívání finančních a pojišťovacích nástrojů se státní podporou exportu se kladně 

vyjádřilo 100 % velkých a 85 % středních průmyslových podniků. Z průzkumu vyplývá, že 

nejvyužívanějším produktem poskytovaným ČEB je odběratelský úvěr, který umožňuje 

realizaci objemnějších dodávek českého vývozu do zahraničí. Následoval úvěr na investice 

v zahraničí, který umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé zdroje pro realizaci 

investic v zahraničí. Předexportní úvěr nebo také úvěr na financování výroby častěji využívají 

respondenti středních průmyslových podniků. Předexportní úvěr umožňuje financovat 

náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (náklady na nákup surovin, 

materiálu, náklady spojené s pořízením investičního majetku). 

Výsledky průzkumu ukázaly, že český export je závislý na zemích EU, kam směřuje 

83 %. Z EU je Německo největším obchodním partnerem České republiky. Je to dáno tím, že 

Německo je jednou z nejvíce rozvinutých zemí světa, a také největším trhem v EU. 

Následovaly evropské země mimo EU 67 %. Export do Asie představuje 41%, Amerika 

25 %, Afrika 17 % a Austrálie 8 %. Vzrůstající podíl Asie na českém exportu je dán tím, že 

asijské ekonomiky reprezentované Čínou a Indií v posledních letech dosahují největšího 

světového růstu HDP i přes finanční krize, které postihly západní ekonomiky. Abychom 

předešli jednostrannému zaměření českého exportu na země EU, zejména Německa, je nutné 

diversifikovat český export především na rychle se rozvíjející ekonomiky (Brazílie, 

Kazachstán, Čína, Indie, JAR). Právě tyto země, dosahujícího vyššího tempa růstu HDP než 
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finanční krizí zmítané západní ekonomiky, představují pro české exportéry zajímavé obchodní 

a investiční příležitosti. 

Teritoriální struktura podpory exportu ČEB se orientuje převážně na země bývalého 

Sovětského svazu. Následuje Turecko, které se podílí na teritoriální struktuře ČEB 14 %. 

Bývalý Sovětský svaz je teritoriem, kde ČEB realizuje největší objem svých obchodů, a 

to 81 %. Trh Ruské federace je svou velikostí a poptávkou strategicky významný pro českou 

ekonomiku, zejména pro český export. Významnou roli zde hraje i historická hospodářsko-

politická vazba, jelikož i Česká republika byla součástí východního bloku. 

V průběhu první a druhé vlny kuponové privatizace byly např. počátkem 90. let 

vkládány 3 % objemu akcií privatizovaných podniků do tzv. Restitučního investičního fondu. 

Prostředky takového fondu pracujícího ve smyslu státem vlastněného investičního „státního 

suverénního fondu“ (sovereign wealth fund, SWF) za účelem zajištění návratnosti 

dlouhodobých investic a financování inovačních projektů a doplňovaného prostřednictvím 

převodu devizových aktiv, investovaných v zahraničí, převodu části dividend státních 

podniků a podniků se státní účastí a převodu výnosů z neobnovitelných zdrojů, by byly dnes 

v ČR považovány zcela jistě za mimořádně vhodný zajišťovací nástroj a nástroj stabilizace 

rozvoje průmyslových podniků a podpory jejich postavení na vnitřním trhu a nástrojem 

podpory exportu. 



44 

Seznam použité literatury 

[1] REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J. a kol. Peněžní ekonomie a 

bankovnictví. Vydání 2 (dotisk): Praha MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR, a. 

s., 1999. ISBN 80-85943-49-2 

[2] FALDYNA, P., HUŠEK, J., POHL, T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 

2. vydání. Praha: ASPI, a. s., 2007. ISBN 978-80-7357-154-2 

[3] DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. Přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2005. ISBN 80-7201-515-x 

[4] PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, a. s., 2006. ISBN 80-7357-

202-8 

[5] POLIDAR, V., 1999. Management bank a bankovních obchodů. Praha: Ekopress, 

s. r. o., 1999. ISBN 80-86119-11-4 

[6] MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní 

obchodní praxe. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 

ISBN 978-80-247-1590 

[7] BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní 

závazky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-746-4 

[8] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 

80-7179-462-7 

[9] CHALUPA, R. Základy směnečného práva, 2. Rozšířené vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008. ISBN 978-80-7201-716-4 

[10] PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: ASPI, 

a. s., 2009. ISBN 978-80-7357-433-8 

[11] JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 4. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-147-4 

[12] Obchodní zákoník. ASPI Publishing, s. r. o., 2001. ISBN 80-86395-10-3 

[13] MINSKY, HYMAN P. Stabilizing an unstable economy. New York: Mc Graw-

Hill, 2008. ISBN 978-0-07-159299-4. 

[14] KEYNES, JOHN MAYNARD. The general theory of employment, interest, and 

money. BN Publishing, 2008. ISBN 16-079-6064-8. 

[15] ANDER, J., TEPLÝ P. Suverénní fondy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 

978-802-4620-237. 



45 

Seznam internetových zdrojů 

[16] ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA: Sazebník cen platný od 16. 4. 2012. [online]. [cit. 

2012-04-19]. Dostupný z WWW: http://www.ceb.cz/images/stories/ 

soubory_PDF/sazebnik/Sazebnik_cen_POK_32v18.pdf 

[17] EGAP: Klasifikace zemí. [online]. [cit. 2012-04-12]. Dostupný z WWW: 

http://www.egap.cz/klasifikace-zemi/index.php 

[18] ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA: The Way into New Markets. [online]. [cit. 2012-

04-12]. Dostupný z WWW: http://www.buildingbridges.cz/invest-india/data/ 

CEB_Presentation_2012-03.pptx 

[19] EGAP: Výroční zpráva 2010. [online]. [cit. 2012-04-12]. Dostupný z WWW: 

http://www.egap.cz/dokumenty/vysledky-hospodareni/vyrocni-zprava-2010.pdf 



46 

Seznam obrázků 

1) Obrázek 1: Schéma ručení 9 

2) Obrázek 2: Princip přímé záruky 14 

3) Obrázek 3: Princip nepřímé záruky 15 

4) Obrázek 4: Směnka vlastní 16 

5) Obrázek 5: Směnka cizí 18 

6) Obrázek 6: Postoupení pohledávky 27 

7) Obrázek 7: Úvěrové portfolio ČEB 30 

8) Obrázek 8: Teritoriální struktura úvěrového portfolia ČEB 31 

9) Obrázek 9: Teritoriální struktura pojistné angažovanosti EGAP 33 

10) Obrázek 10: Návratnost dotazníků 35 

11) Obrázek 11: Účast zahraničního kapitálu 35 

12) Obrázek 12: Kritéria využívání zajišťovacích instrumentů 36 

13) Obrázek 13: Využívání zajišťovacích instrumentů 37 

14) Obrázek 14: Využívání státní podpory exportu (ČEB, EGAP) 37 

15) Obrázek 15: Využívání produktů ČEB 38 

16) Obrázek 16: Využívání produktů EGAP 38 

17) Obrázek 17: Exportní produkce respondentů 39 

18) Obrázek 18: Zajišťovací instrumenty komerčních bank 39 

 

  



47 

Seznam tabulek 

1) Tabulka 1: Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika 33 

 



48 

Seznam zkratek 

• EU - Evropská unie 

• ČEB - Česká exportní banka 

• EGAP - Exportní garanční a pojišťovací společnost 

• ObčZ - Občanský zákoník 

• ObchZ - Obchodní zákoník 

• HDP - hrubý domácí produkt 

• RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci 

• OSN - Organizace spojených národů 

• JAR - Jihoafrická republika 



49 

Seznam příloh 

1) Příloha 1: Dotazník 

2) Příloha 2: Úvodní dopis k dotazníku 

3) Příloha 3: Financování výroby a prodeje reálných fixních kapitálově a časově náročných 

aktiv průmyslovým podnikem 
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Příloha 1: Dotazník 

1) Vaši společnost lze charakterizovat jako podnik 

a) malý do 50 zaměstnanců 

b) střední 50 – 250 zaměstnanců 

c) velký nad 250 zaměstnanců 

2) Jste společnost se zahraniční kapitálovou účastí? 

a) ano 

b) ne 

3) Vaše kontrakty jsou obchodovány převážně 

a) v domácí měně (Kč) 

b) v domácí i cizí měně 

4) Podle jakých kritérií využíváte zajišťovací instrumenty? 

a) podle solventnosti klienta 

b) podle velikosti zakázky 

c) podle struktury majetku klienta 

d) podle rizikovosti cílové země vývozu 

e) jiné 

5) Využíváte k ručení uzavíraných kontraktů tyto zajišťovací instrumenty 

a) ručení      

b) bankovní záruka    

c) postoupení pohledávky   

d) směnky    

e) zástavní právo 

f) jiné   

6) Využíváte finanční a pojišťovací nástroje se státní podporou (Česká exportní banka, 

Exportní garanční a pojišťovací společnost)? 

a) ano 

b) ne 

c) jiné 

7) Využíváte některé z následujících služeb České exportní banky (ČEB)? 

a) odběratelský úvěr 

b) úvěr na investice v zahraničí 



 

c) předexportní úvěr 

d) jiné 

8) Využíváte některé z následujících služeb Exportní garanční a pojišťovací společnosti 

(EGAP)? 

a) pojištění středně a dlouhodobých vývozních odběratelských úvěrů 

b) pojištění krátkodobých odběratelských úvěrů 

c) pojištění úvěrů na předexportní financování 

d) pojištění potvrzeného akreditivu 

e) jiné 

9) Na jaké trhy vyváží vaše společnost? 

a) země EU 

b) země mimo EU 

c) Asie 

d) Amerika 

e) Afrika 

f) Austrálie  

10)  Jaké zajišťovací instrumenty vyžadují komerční banky k zajištění poskytnutých 

úvěrů? 

a) postoupení pohledávky 

b) zástavní právo 

c) směnka 

d) ručení 

e) jiné 



 

Příloha 2: Úvodní dopis k dotazníku 

 

Vážený respondente, 

Jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia, obor Ekonomika a management v průmyslu 

na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU v Ostravě. V rámci mé 

bakalářské práce na téma Zajišťovací instrumenty pro průmyslové podniky bych Vás rád 

poprosil o vyplnění tohoto dotazníku do 20. března 2012. 

Cílem tohoto dotazníkového šetření je analýza a zhodnocení jednotlivých zajišťovacích 

instrumentů a jejich efektivnosti. 

Všechny uvedené informace budou použity pouze pro potřeby mé bakalářské práce. 

Za vyplnění dotazníku předem děkuji 

 

 

Martin Markl    



 

Příloha 3: Financování výroby a prodeje reálných fixních kapitálově a časově náročných aktiv průmyslovým podnikem 
a financování  pořízení, provozování a užívání reálných fixních kapitálově a časově náročných aktiv průmyslovým podnikem 

prostřednictvím bankou poskytnutého úvěru a nákupem podnikových obligací v podmínkách nejistot 

 
Podnik 

produkující, kompletující a 
prodávající reálná 
kapitálová aktiva 

Reálná fixní 
kapitálově náročná 
a časově náročná 

aktiva 

Podnik 
nakupující , provozující a 

užívající  
reálná kapitálová aktiva 

Banka 
Úvěrová kreace 
bezhotovostních 

peněz bankou 
Banka 

Bankovní systém 

Vkladatelé 
peněžních prostředků 

 
termínované vklady, běžné účty 

Vkladatelé 
peněžních prostředků 

 
termínované vklady, běžné účty 

Úvěrová kreace 
bezhotovostních 

peněz bankou 

Tezaurace Tezaurace 
Úspory peněžních 

prostředků 
obyvatelstva 

Nákup 
podnikových 

obligací 

Úspory peněžních 
prostředků 

obyvatelstva 

Poskytnutí 
státní 

garance 

Nákup 
podnikových 

obligací 

Veřejné rozpočty 
nebo  

suverénní fondy 

Principální nejistota 

Poskytnutí 
státní 

garance 

Veřejné rozpočty 
nebo  

suverénní fondy 


