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1. Úvod 

Téma předkládané diplomové práce zní „Využití a rizika blankosměnek“. 

Směnky jsou listinným cenným papírem, který velmi často bývá používán v obchodní 

praxi. 

Blankosměnky jsou listiny, kterým v okamžiku vystavení záměrně chybí některá 

z náležitostí, které je třeba později doplnit podle předem dohodnutého postupu v dohodě 

o vyplnění blankosměnky. Po vyplnění se z blankosměnky, pokud splňuje veškeré formální 

požadavky, stává platná směnka. 

Směnky, resp. blankosměnky jsou v České republice stále uplatňovány ve velké míře 

a to zejména jako směnky platební či zajišťovací. Využívají je např. bankovní instituce, 

které vyžadují po klientech vystavení blankosměnky jako formu zajištění svých závazků. 

Právě jejich časté využití, přináší užitečnost tohoto tématu.  

Právě i z tohoto důvodu jsem si toto téma vybrala. Problematika směnečného práva je stále 

velmi aktuální, ale není jí věnována taková pozornost. Samotné úpravě blankosměnek je 

v zákoně věnováno pouze jedno ustanovení.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat využití blankosměnek jako zajišťovacího 

institutu, zhodnotit výhody a nevýhody z pohledu dlužníka a věřitele, které hrozí při využití 

blankosměnek a především zjistit, jak tyto nevýhody omezit, a jak maximalizovat výhody. 

Tato práce je členěna do 5 hlavních kapitol. V úvodní části je objasněna problematika, 

kterou se budeme v této práci zabývat. Teoretická část je zaměřena na vymezení 

blankosměnky - její charakteristické rysy, způsob vyplnění a možnosti převodu. V dalších 

částech je podán přehled jejího praktického využití u podnikatelů a také z pohledu bank. 

Zároveň se zde zaměříme také na výhody, které plynou z využití blankosměnek, zejména 

pro věřitele. V práci jsou také analyzována rizika, která pro účastníky vztahu vyplývají 

a především jsou podána doporučení, jak nevýhody odstranit, či alespoň minimalizovat. 

Metody, využité při zpracování diplomové práce, jsou především práce s literaturou, 

předpisy a judikaturou a jejich rešerše, analýza, syntéza a komparace. Uvedené metody jsou 

použity s ohledem na skutečnost, že se má jednat o práci, ve které bude souhrnně zpracována 

daná problematika.  
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2. Vymezení blankosměnky 

2.1 Charakteristika blankosměnky 

Blankosměnka (tzv. směnka neúplná) je směnka, která v okamžiku své emise záměrně 

a dočasně postrádá minimálně jednu svou podstatnou náležitost, příp. směnečnou doložku. 

Jedná se tak o směnku (ať již vlastní nebo cizí) s neúplným obsahem, která je emitována s 

vědomím, že ji její držitel na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na 

směnku úplnou. (Sum, 2007) 

Již samotný pojem vymezuje jeden ze zásadních znaků. „Blanko“ či „bianco“ v názvu 

naznačuje, že zárodek směnky obsahuje bílá, vynechaná místa, která jsou určena 

k pozdějšímu vyplnění. (Kovařík, 2014, str. 60) 

Stručnost ženevské předlohy způsobuje, že ani v naší aktuální úpravě není blankosměnce 

věnována náležitá pozornost. V zákoně směnečném a šekovém (dále jen ZSŠ) ji můžeme 

nalézt pouze v § 10 a v § 77 odst. 2, ve kterém je blankosměnka zmíněna pouze letmo a jinde 

už se v zákoně s tímto pojmem nesetkáme. Příliš mnoho otázek je tak ponecháno směnečné 

teorii a judikatuře. (Kotásek, 2012, str. 101) 

V literatuře můžeme najít definice, které se ve většině podstatných aspektů shodují. 

Hubáčková – Svobodová (2005, str. 201) ve své knize blankosměnku vysvětluje jako zárodek 

směnky. „Nemá totiž vyplněny všechny podstatné náležitosti, které zákon pro směnku stanoví. 

Blankosměnkou může být zárodek směnky vlastní i směnky cizí. K tomu, abychom mohli 

hovořit o blankosměnce, stačí, je-li ve směnce podpis zavázané osoby. Všechny ostatní 

podstatné i nepodstatné náležitosti mohou být později doplněny.“  

Kovařík popisuje blankosměnku jako „listinu, ze které má být patrno, že se má stát 

směnkou. Tedy bude muset obsahovat alespoň torzo směnečného prohlášení, zejména nutně 

bude obsahovat slovo „směnka“. Bude-li toto základní pravidlo splněno, je jen věcí účastníků, 

nakolik bude blankosměnka vyplněna a nakolik nikoliv.“ (Kovařík, 2009, str. 76) 

V jiné publikaci zastává Kovařík (2011, str. 116) podobný názor „jde o směnku, která není 

v celém rozsahu vyplněna. Obsahuje bílá místa, na která mají být později vepsány další údaje, 

a to jak charakteru podstatných, vedlejších. Název nehotový vyjadřuje, že ještě ve skutečnosti 

o směnku nejde. Je to vlastně teprve určitý zárodek směnky budoucí. Nejde ještě o směnku 

plnohodnotnou.“  

Můžeme zde podotknout, že citovaní autoři pojali své definice jako shrnutí pojmových 

znaků blankosměnky. Ve shodě s výše uvedeným, můžeme tedy nadále blankosměnku 

považovat za listinu vyhovující následujícím podmínkám: 
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1) listina je vědomě, ale pouze dočasně neúplná, 

2) je určena přeměnit se v úplnou směnku, 

3) jedná se o listinu, která je podepsána alespoň jedním potenciálním dlužníkem 

směnečného vztahu, 

4) existuje oprávnění k vyplnění obsahu listiny. 

Listina, která v době emise nebude vyhovovat uvedeným podmínkám, nemůže být 

bez dalšího označena za blankosměnku. Nevyplněná listina označená za směnku nemusí totiž 

v každém případě být blankosměnkou. V určitých případech se může jednat o chybějící údaj, 

který způsobuje neplatnost směnky a vůbec se nemusí jednat o blankosměnku. Právě 

pro určení, zda se o blankosměnku jedná, definovala praxe i judikatura na základě ustanovení 

§ 10 ZSŠ, základní pojmové znaky blankosměnky. ZSŠ upravuje v zásadě jen uplatňování 

námitek vadného (protismluvního) doplnění blankosměnky.  I přesto lze ale odvodit z tohoto 

ustanovení charakteristické znaky, které by měla mít každá blankosměnka.  

Ve výše uvedeném textu jsme si vymezili znaky, které musí listina obsahovat, aby mohla 

být označena za blankosměnku. Nyní se podíváme na charakteristické rysy blankosměnek 

blíže. 

2.1.1 Neúplnost obsahu listiny 

ZSŠ vytváří pro neúplné směnky dvojí režim. Můžeme na ně nahlížet objektivem 

povinného obsahu dle § 1 a navazujícími pravidly, které jsou obsaženy v ustanovení 

následujícím. Tato ustanovení se týkají směnky cizí. Podle § 1 je nutné, aby cizí směnka 

obsahovala: 

1) „označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, 

v kterém je tato listina sepsána, 

2) bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, 

3) jméno toho, kdo má platit (směnečníka), 

4) údaj splatnosti, 

5) údaj místa, kde má být placeno, 

6) jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, 

7) datum a místo vystavení směnky, 

8) podpis výstavce.“(§ 1, zákona č. 191/1950 Sb.) 

Pokud by listina neobsahovala nějakou náležitost z výše uvedených, nebyla by pak platná 

jako cizí směnka, vyjma případů, uvedených v ZSŠ: 

• „o směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že jest splatná na viděnou, 
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• není-li zvláštního údaje, platí, že místo uvedené u jména směnečníkova je místem 

platebním a zároveň místem směnečníkova bydliště, 

• není-li ve směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě uvedeném 

u jména výstavce.“(§ 2, zákona č. 191/1950 Sb.) 

V případě vlastní směnky se postupuje podle § 75 a § 76 ZSŠ. Směnka vlastní se liší 

od cizí pouze ve druhém bodě, kdy směnka neobsahuje příkaz, ale bezpodmínečný slib 

zaplatit určitou peněžitou sumu. Tato ustanovení je třeba dodržovat v případě, že se nejedná 

o blankosměnku – tedy tehdy, pokud chybí nějaké podstatné náležitosti, ale není důvod 

se domnívat, že by existoval úmysl je později doplnit. U listin, které jsou záměrně neúplné, 

a u kterých existuje předpoklad, že budou doplněny, je nutné použít § 10 ZSŠ.  

U otázky neúplnosti se nabízejí i další otázky dílčí. Zejména, co můžeme na zárodku 

směnky postrádat a naopak, co musí zárodek směnky nutně obsahovat. Na první otázku 

můžeme nalézt odpověď již v samotném ustanovení § 10 ZSŠ, tedy směnka má být neúplná 

při vydání. V prvorepublikovém směnečném zákoně můžeme nalézt, že v době podpisu 

směnky bylo možné, aby chyběla některá z podstatných náležitostí směnky, která měla být 

doplněna později. Tato skutečnost neznamenala neplatnost směnky, její závadu 

nebo nezávaznost podpisu. (Zákon č. 1/1928 Sb.) 

 Na rozdíl od toho zákona, můžeme dnes považovat za blankosměnku i listinu, 

která obsahuje veškeré podstatné náležitosti podle § 1 či § 75. Strany mohou mít smluveno, 

že do směnky bude za určitých podmínek doplněná některá z doložek, nebo další prohlášení. 

Podle Chalupy mohou v blankosměnce chybět: 

- „jedna nebo několik podstatných náležitostí základní směnky, 

- jedna nebo několik směnečných doložek, 

- jedno nebo dvě směnečná prohlášení. 

Uvedené možnosti mohou být i kombinovány.“ (Chalupa, 2008, str. 80) 

2.1.2 Záměrnost neúplnosti 

Listina je záměrně neúplná, úmyslně v ní chybí zatím některá z náležitostí (nemusí 

se jednat o podstatnou náležitost směnky, chybět může i náležitost nepodstatná, ale v praxi 

tato skutečnost není obvyklá – nejčastěji v listině chybí směnečná suma.) 

Účastníci musí vědět, že v době vydání vytvářejí neúplnou listinu, která má být později 

doplněna a je to jejich úmyslem. Pokud by tomu bylo jinak – např. jednali by v omylu, těžko 

bychom mohli takovému jednání přikládat důležitost. Jednalo by se o neplatnou směnku 

a dlužník by byl v tomto případě chráněn proti pozdějším změnám díky § 69 ZSŠ.  
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2.1.3 Dočasnost neúplného obsahu 

Tento znak navazuje na předchozí. Účastníci listinu vydávají úmyslně s cílem později 

ji doplnit. Zabývat se listinou, která by byla vydána neúplná a v budoucnu se nepočítalo 

s jejím doplněním, by bylo zbytečné.  

Neúplný obsah listiny je pouze dočasný. K listině se sjednává směnečné vyplňovací právo, 

které určuje kým, kdy a jak bude blankosměnka doplněna. S předáním listiny vydavatel 

blankosměnky uzavírá dohodu s nabyvatelem o vyplňovacím právu. Tato dohoda nemá 

stanovenou písemnou formu, dokladem o jejím uzavření může být pouze jednostranně 

formulované prohlášení dlužníka o udělení vyplňovacího práva. Není důležité, v jakém pořadí 

budou náležitosti do blankosměnky doplněny, podstatné ale je, aby podpis předcházel 

úplnému dohotovení listiny. Není možné, aby někdo vypsal listinu a následně ji dal někomu 

podepsat. V tomto případě by se nejednalo o blankosměnku. V okamžiku, kdy dojde 

k vyplnění blankosměnky, dochází k přeměně neúplné listiny v platnou směnku.  

2.1.4 Předurčení stát se směnkou 

Důležitou podmínkou existence blankosměnky je určení listiny za směnku. Nelze 

za blankosměnku považovat jakoukoliv nevyplněnou listinu. Z textu musí být patrné, že je 

tato listina předstupněm budoucí hotové směnky.  

Nabízí se zde tedy otázka. Je nutné, aby listina upozorňovala na skutečnost, 

že je blankosměnkou? Autoři se v literatuře v názorech mnohdy rozcházejí. Kovařík 

ve své knize upozorňuje na skutečnost, že z listiny musí vyplývat, že je určena stát 

se směnkou. „Zároveň však musí být patrné, že ještě o směnku nejde. Z tohoto hlediska nutno 

uvážit, jaké jsou hranice nevyplněnosti. Z výše uvedeného bude zřejmé, že vedle alespoň 

jednoho podpisu mělo by se na listině objevovat slovo směnka.“ (Kovařík, 2011, str. 117) 

 S tímto tvrzením ale nesouhlasí Kotásek. Podle něj je stanovisko, aby se v listině muselo 

alespoň objevit slovo „směnka“, těžko obhajitelné, protože vylučuje jiné způsoby, 

kterými by bylo možno listinu označit za směnku. Ve svém komentáři k zákonu uvádí 

i příklad „list papíru podepsaný výstavcem s doložkou „K této listině bylo ve smyslu 

čl. I § 10 zák. č. 191/1950 Sb. zřízeno vyplňovací právo“ je jistě dostatečně identifikován jako 

zárodek směnky a nikdo nebude pochybovat o opaku, třebaže v textu není nikde slovo 

„směnka“.“ (Kotásek, 2012, str. 102) 
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2.1.5 Podpis 

Podpis na neúplné listině je jedním z podstatných znaků blankosměnky. Již výše jsme 

se zmiňovali, že je třeba, aby podpis předcházel vyplnění. Ale čí podpis musí být 

na blankosměnce přítomen? 

Blankosměnka je listina, která je podepsána alespoň jedním potenciálním dlužníkem. 

Blankosměnku může podepsat výstavce (zejména pokud se bude jednat o vlastní směnku), 

akceptant, nebo se může jednat o podpis avala. V těchto případech se poté může jednat 

o tzv. blankoakcept nebo blankoaval. Důležitý je podpis budoucího potenciálního dlužníka. 

Podpis věřitele není podle zákona podstatný, nemusí být vyžadován ani na úplných směnkách, 

které byly vyplněny již v době vydání. 

Pokud by listina neobsahovala podpis, nemohli bychom hovořit o vydané listině a tedy 

ani o směnce jako listině.  

S podpisem na blankosměnce jsou spojeny další aspekty. V literatuře je často diskutovaný 

problém, zda lze za blankosměnku považovat čistý, pouze podepsaný list papíru. S tímto 

souvisí problém daleko praktičtější. Jak ochránit toho, jehož podpis byl zneužit 

nebo vynucen? Pokud nepovažujeme slova z ustanovení § 10 „směnka, která byla při vydání 

neúplná“ jako povinnost dále označit listinu, která je tímto považována za zárodek směnky, 

uvolňují se nám tato pravidla, která určují zárodečnou listinu. A to až na pojmový znak 

blankosměnky – pouhý samotný podpis. Z tohoto důvodu se můžeme domnívat, že stačí 

samotný podpis na čistém listu papíru, abychom mohli tvrdit, že za splnění ostatních 

podmínek se může jednat o blankosměnku, která je vhodná k doplnění.  

Co se týče zneužití nebo vynucení podpisu, je značně neopatrné a nezodpovědné 

ponechávat čistý podepsaný list papíru volně k dispozici. Pokud by k tomu přece jen došlo, je 

velmi jednoduché se tohoto listu zmocnit, pokud by navíc tato osoba nad podpis dotvořila 

směnku, obrana by byla možná, ale velmi nelehká, zejména po důkazní stránce.  

a) Blankoakcept a blankoaval 

Ve výše uvedeném textu jsme mohli zaznamenat pojmy blankoakcept a blankoaval. 

Do blankosměnky je možné totiž doplnit více, než pouze součásti základní směnky. 

Blankosměnka nemusí mít podobu jen nevyplněné základní směnky. I přesto, že se jedná 

o nejčastější podobu, může být emitována i v podobě blankoakceptu nebo blankoavalu. Nyní 

bychom se na tyto pojmy podívali blíže. 

Blankoakceptem je listina, jejímž blankopodpisatelem je příjemce. Podpis výstavce patří 

mezi náležitosti, které jsou do blankosměnky doplňovány při vyplnění bílých míst. Existuje 



11 

 

zde jedno významné omezení. K akceptaci může dojít pouze u směnky cizí. Blankosměnka, 

která je emitována v podobě blankoakceptu se může stát platnou směnkou, pokud se doplní 

celá základní směnka včetně podpisu výstavce.  

Podobu blankoavalu může mít ta blankosměnka, která byla podepsána jako první 

blankoavalistou, který je podpisatelem i emitentem. Blankosměnka vytvořená v této podobě je 

tvořena pouze rukojemským prohlášením. Platnou směnkou se stane poté, co je doplněna 

na celou základní směnku s podpisem výstavce. (Chalupa, 2008, str. 84,85) 

2.1.6 Oprávnění k doplnění 

Dalším charakteristickým znakem blankosměnek je oprávnění k doplnění. Již v předešlém 

výkladu jsme si blankosměnku definovali jako listinu s bílými místy, které jsou určeny 

k pozdějšímu doplnění. Toto vyplnění prázdných míst však nemůže probíhat libovolně podle 

vůle aktuálního majitele blankosměnky, musí se postupovat podle předem stanovených 

pravidel mezi výstavcem a prvním majitelem směnky.  

V této části je oprávnění k doplnění blankosměnky zahrnuto pouze pro to, aby byl výčet 

všech znaků úplný. Jelikož má vyplňovací právo blankosměnky velký význam, 

je mu věnována jedna z následujících podkapitol. 

 

2.2 Právní úprava 

Ve směnečném právu se listina, které chybí podstatná směnečná náležitost, nepovažuje 

za platnou směnku. Rozhodným okamžikem, kdy je posuzována úplnost směnky, je emise 

tohoto cenného papíru. I přesto se však můžeme setkat s platnou směnkou, která v okamžiku 

emise postrádala nejméně jednu podstatnou náležitost. Tato směnka vzniká, pokud se doplní 

obsah blankosměnky.  

Pojem blankosměnka, stejně jako nevyplněná směnka, není ale v ZSŠ obsažen (mimo § 77 

odst. 2). V zákoně můžeme najít směnku neúplnou. Pojem blankosměnka je ovšem v teorii 

i praxi tak rozšířen, že užívání jiného označení pro tuto listinu by nebylo praktické. 

Blankosměnky se v ZSŠ dotýká jen §10: „nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, 

vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla 

dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil 

hrubou nedbalostí.“(§ 10 zákona č. 191/1950 Sb.) 

Uvedené ustanovení však upravuje pouze určité otázky, především okruh přípustných 

námitek dlužníka vůči majiteli směnky, která byla majitelem přeměněna na řádnou směnku. 
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Můžeme říci, že jde až o závěr existence blankosměnky. Řada významných otázek je 

ponechána teorii a judikatuře. Toto ustanovení hovoří již o směnkách úplných, ale zároveň 

zde existuje předpoklad, že těmto směnkám předchází listina, která je prozatím neúplná – 

hovoříme zde o tzv. blankosměnce. Samotný pojem „blankosměnka“ můžeme v ZSŠ nalézt 

na jediném místě, a to § 77 odst. 2, ve kterém je stanoveno, že pro vlastní směnku platí mj. 

i ustanovení o blankosměnce. 

Za blankosměnku tedy můžeme považovat listinu, která je záměrně vystavena v neúplné 

podobě, aby se po vyplnění odlišnou osobou, než která listinu vystavila, stala směnkou 

úplnou. Jedná se o listinu, které chybí určitý obsah – jsou na ní bílá místa, která je zapotřebí 

zaplnit (odtud pochází i název blanc = bílý).  Ale ne každá nevyplněná listina, může být hned 

označována za blankosměnku. Pokud byla emitována listina, které chyběly podstatné 

náležitosti směnky, aniž by byla jiná osoba zmocněna vydavatelem takové listiny ji doplnit, 

nejedná se o blankosměnku, nýbrž o listinu, která měla být směnkou skutečnou, ale nestala se 

jí z důvodu neznalosti, roztržitosti, či jiných příčin. (Kovařík, 2014, str. 60) 

 

2.3 Vyplňovací právo 

2.3.1 Podstata a charakteristika 

Existence vyplňovacího práva plyne ze samotného ustanovení § 10 ZSŠ: „Nebyla-li 

směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno,…“. 

Z tohoto ustanovení tak můžeme odvodit, že vyplnění blankosměnky nemůže být libovolné, 

musí tedy existovat i ujednání, dohoda, podle které se bude blankosměnka vyplňovat. Z těchto 

málo slov vytvořila judikatura a teorie právní pojem – vyplňovací právo směnečné. 

O stručnosti tohoto ustanovení jsme se již zmiňovali, ani samotné vyplňovací právo není blíže 

v tomto ustanovení specifikováno. Zákon neupravuje vznik vyplňovacího práva, ani formu 

či obsah dohody. Všechny tyto otázky musela vyřešit judikatura. 

Právo k vyplnění, stejně jako dočasná neúplnost jsou jedny ze základních 

charakteristických rysů blankosměnky. Neúplnost se odstraní následným doplněním blanka, 

které může být doplněno pouze tehdy, pokud bylo uděleno jejímu nabyvateli vyplňovací 

právo. (Chalupa, 2008) 

Jak už bylo uvedeno výše, ponechat způsob doplnění obsahu blankosměnky na libovůli 

doplnitele není určitě vhodné. Právě z tohoto důvodu poskytuje vyplňovací oprávnění 

nezbytný řád, protože určuje obsah oprávnění:  

- „kdy a 
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- jakým způsobem 

může být obsah blankosměnky doplněn.“ (Chalupa, 2008, str. 85) 

Majitel listiny má právo na základě dohody doplnit chybějící bílá místa blankosměnky 

a přeměnit ji tak na směnku za předem určených kritérií. Jedná se o právo, které je těsně 

spjato s listinou a je neodvolatelné. Lze ho převádět společně s listinou. Vyplňovací směnečné 

právo nemá v českém právu obdobu, má spíše povahu práva sui generis, což podle Kotáska  

je „spíše než výstižnou charakteristikou, vyjádřením až příliš mnoha nejasností, které tento 

právní institut vzbuzuje.“ (Kotásek, 2012, str. 103) 

Kovařík smluvní vyplňovací právo definuje jako „stanovení podmínek, při jejichž splnění 

dlužníci slibují výslednou směnku proplatit a naopak, při nesplnění smluvených podmínek 

vyhrazují si placení odmítnout.“ (Kovařík, 2011, str. 119) 

Podstatou vyplňovacího oprávnění je tedy: 

- určení osoby, která může obsah do blankosměnky vyplnit, 

- určení doby, do kdy může být oprávnění využito, 

- určení obsahu. 

2.3.2 Vznik vyplňovacího oprávnění 

V teorii převažuje názor, že vyplňovací oprávnění vzniká na základě dohody stran. 

Chalupa (2008) uvádí, že vyplňovací oprávnění ani nemůže být uděleno jednostranným 

právním úkonem blankopodpisatele. Jediným právním úkonem, se kterým lze vznik 

vyplňovacího oprávnění spojovat, by měla být právě smlouva.  

Kovařík uvádí, že „se smluvní vyplňovací právo zakládá na úmluvě mezi osobou, 

která tuto směnku podepsala a osobou, která blankosměnku přejímá.“ (Kovařík, 2011, 

str. 120) 

a) Smlouva o udělení vyplňovacího práva 

Účastníky této smlouvy jsou blankopodpisatel a první nabyvatel blankosměnky. Nejčastěji 

existuje úmluva v písemné podobě, ale není to nutnost, písemná forma není nikde stanovena. 

Smlouva může být uzavřena samostatně, častým způsobem vzniku vyplňovacího oprávnění je 

ale také dohoda, která je součástí jiného kontraktu (smlouva kupní, smlouva o úvěru aj.). 

Vyloučit nelze ani ústní formu dohody, zde už ale existuje vysoké riziko, nakolik úspěšně 

může majitel směnky namítat porušení této ústní dohody. V obou případech dohody 

se můžeme ztotožnit s názorem, jenž zastává Kovařík, který doporučuje „předat spolu 

s nevyplněnou směnkou také tzv. vyplňovací prohlášení a doložkou na směnce, na existenci 

tohoto prohlášení každého budoucího majitele výslovně upozornit.“ V rámci ústní dohody se 



14 

 

může jednat o jediný doklad, který uděluje vyplňovací právo a stanovuje i jeho rozsah. 

(Kovařík, 2011, str. 120) 

Nejjistější formou, především pro dlužníka, je samozřejmě uzavření písemné formy 

dohody, ta totiž jako jediná, umožňuje dostatečně prokázat všechny ujednané skutečnosti.  

Chalupa (2008) uvádí i přímý a nepřímý předmět ujednání. Přímým předmětem je samotné 

vyplnění blankosměnky, nepřímým je potom udělení vyplňovacího oprávnění. Obsah 

vyplňovacího práva nemusí být součástí smlouvy, i když určitě lze vymezení obsahu 

účastníkům smlouvy doporučit. Pokud není obsah vyplňovacího oprávnění ve smlouvě 

uveden, nemůžeme říci, že je neplatná pro neurčitost obsahu. 

2.3.3 Změna vyplňovacího oprávnění 

Změna je možná u vyplňovacího oprávnění v obsahu i v osobě. Obsah je možné změnit 

dohodou stran po celou dobu, co existuje vyplňovací právo. V případě osoby, lze změnit 

pouze nositele vyplňovacího oprávnění, blankopodpisatel byl určen jednou provždy. Tato 

změna v osobě nositele je vždy spojena se změnou vlastnického vztahu k blankosměnce. 

2.3.4 Promlčení vyplňovacího oprávnění 

Velmi častou otázkou diskuzí bývá, zda se vyplňovací právo promlčuje. Chalupa (2008) 

považuje za rozhodující, zda je na blankosměnce uveden údaj splatnosti. 

Podle této skutečnosti vycházejí i soudy. Pokud je na blankosměnce tento údaj uveden, může 

se vyplňovací oprávnění promlčet. Promlčecí lhůta pak běží ode dne splatnosti blankosměnky. 

Pokud údaj uveden není, je právo považováno za nepromlčitelné. To může potvrdit i rozsudek 

Vrchního soudu v Praze, který ve své knize zmiňuje Kovařík: „Právo vyplnit blankosměnku 

se nepromlčuje.“ (Kovařík, 2010, str. 49) 

Ani Kotásek nevidí důvod, proč by vyplňovací právo k blankosměnce nemělo podléhat 

promlčení. Ve svém komentáři k zákonu uvádí příklad, kdy majitel směnky vyplní 

blankosměnku až pět let poté, co mu vyplňovací oprávnění vzniklo. Vykonává promlčené 

právo, ale výsledkem může být hotová směnka, která ještě nemusí být splatná. Využitím 

promlčeného práva může tedy vzniknout formálně správná, vymahatelná směnka. (Kotásek, 

2012) 
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2.3.5 Zánik vyplňovacího oprávnění 

Vyplňovací právo zaniká nejčastěji využitím, ale může zaniknout i dalšími způsoby. 

Pokud se majitel směnky vzdá práva na vyplnění a současně vrátí listinu, popř. může dojít 

k zaniknutí také zničením či ztrátou blankosměnky. Pro vyplnění není rozhodující, 

zda k němu došlo v souladu nebo v rozporu s dohodou. Pokud věřitel vyplnil směnku, došlo 

zároveň k zániku vyplňovacího oprávnění. Způsob vyplnění již proto nelze dodatečně změnit, 

i kdyby chtěl vyplňovatel doplnit obsah, který odpovídá dohodě o vyplňovacím právu. 

(Kotásek, 2006) 

Chalupa rozlišuje ve své knize několik způsobů, jak může vyplňovací oprávnění zaniknout: 

1) „úplným využitím, 

2) excesivním vyplněním blankosměnky, 

3) rezignací, 

4) dodatečnou nemožností jeho výkonu, 

5) uplynutím doby.“ (Chalupa, 2008, str. 88) 

a) Úplné využití 

V úvahu přichází využití pouze úplné. Podle Chalupy se částečným využitím pouze zužuje 

jeho obsah.  

b) Rezignace 

Vyplňovací právo zanikne rezignací v případě, že se majitel blankosměnky, který má 

oprávnění ji vyplnit, této možnosti vzdá. To může učinit buďto výslovně nebo konkludentně 

(pokud vrátí nevyplněnou blankosměnku blankopodpisateli). Vrácená blankosměnka se může 

i znovu vrátit do oběhu, emitent je ale povinen udělit nové vyplňovací oprávnění nabyvateli 

blankosměnky. 

c) Dodatečnou nemožnost jeho výkonu 

Tímto způsobem může oprávnění zaniknout tehdy, vznikla-li vlivem nějakých vnějších 

okolností trvalá překážka, která brání vyplnění. V důsledku této skutečnosti může vyplňovací 

oprávnění zaniknout. Jedná se o případy, kdy dojde ke ztrátě nebo ke zničení blankosměnky.  

d) Uplynutí doby 

Uplynutím doby může oprávnění k vyplnění blankosměnky zaniknout pouze v případě, 

že bylo uděleno s nějakou lhůtou – na dobu určitou. Pokud oprávněný nevyplní 

blankosměnku nejpozději poslední den lhůty, vyplňovací právo zanikne uplynutím této doby. 

Teoreticky tuto možnost vyloučit nemůžeme, ale v praxi se nejedná o obvyklý případ. 

(Chalupa, 2008) 



16 

 

 

Chalupa dále uvádí i případy ve kterých vyplňovací právo nezaniká. Jedná se o případy 

splynutí, odvolání, smrtí nebo zánikem nositele práva, ztrátou subjektivní způsobilosti 

blankopodpisatele, nebo prohlášením konkurzu. (Chalupa, 2008, str. 89,90) 

 

2.4 Vyplnění blankosměnky 

Vyplňovací právo, které bylo uděleno majiteli blankosměnky, mu dává možnost, 

aby již zcela nezávisle na dlužnících, kteří se na listinu podepsali, přeměnil listinu 

na dokonalou směnku. Nyní je již na něm, jestli toto právo využije – zdali vůbec, nebo zcela.  

Doplněním chybějících údajů do blankosměnky vzniká směnka. Při směnečných úkonech 

je třeba pamatovat na to, že obsah, který získala až doplněním, platí, jako by ho měla 

od počátku – ex tunc. Nelze protestovat blankosměnku, směnka musí být doplněna 

před těmito úkony. (Kotásek, 2006) 

Směnka je cenným papírem. Obsah tohoto cenného papíru může být tvořen jedním 

nebo několika směnečnými prohlášeními. „Pořídí-li někdo na již emitovanou směnku 

jakýkoliv zápis, jedná se o: 

- doplnění existujícího směnečného prohlášení,  

- připojení dalšího směnečného prohlášení, 

- připojení bezvýznamného zápisu bez právních důsledků. 

Blankosměnka může být vyplněna ve formě prvních dvou uvedených úkonů.“ (Chalupa, 2008, 

str. 90) 

Doplnit existující směnečné prohlášení lze vyplněním blanka nebo změnou textu. Připojení 

dalšího směnečného prohlášení může být také vyplněním blanka, popř. běžným připojením 

dalšího prohlášení. Chalupa ve své knize pořízení dalšího textu klasifikuje poněkud odlišně. 

Doplnění textu může mít podle něj povahu: 

- „doplnění obsahu existujícího směnečného prohlášení, a to v podobě 

- vyplnění blankosměnky, 

- změny textu blankosměnky, 

- doplnění dalšího směnečného prohlášení = vyplnění blankosměnky, 

- připojení dalšího směnečného prohlášení.“ (Chalupa, 2008, str. 90) 

Změnu textu blankosměnky můžeme popsat jako doplnění textu do neúplné listiny, 

které nemá povahu uplatnění vyplňovacího oprávnění. Změna ovlivňuje obsah závazků 

těch dlužníků, kteří se podepsali až po změně. Ti, kteří se podepsali na blankosměnku 
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před změnou textu, jsou vázáni původním zněním. Změna textu má povahu nepředvídaného 

a nedovoleného zásahu do textu blankosměnky, ke kterému nebyl nikdo oprávněn 

a k jehož uskutečnění neudělil dlužník souhlas. „Procesní obrana proti změně textu 

blankosměnky je námitka změny textu blankosměnky. Součástí námitky musí být tvrzení, že: 

- směnka byla emitována jako neúplná, 

- k jejímu vyplnění bylo uděleno vyplňovací oprávnění s dodatkem, že doplnění textu 

do blankosměnky nemělo povahu realizace tohoto oprávnění, 

- jak byl text blankosměnky změněn (které údaje byly vepsány), 

- skutkové odůvodnění – proč doplněním textu nevznikla úplná směnkám, 

- ve vztahu k žalovanému nelze směnku považovat za úplnou, a který údaj (které údaje) 

ve vztahu k namítajícímu směnečnému dlužníkovi směnka právně účinně 

neobsahuje.“(Chalupa, 2009b, str. 27)  

Nedovolenou změnou textu směnečné listiny se zabýval také Vrchní soud v Praze: „Pokud 

remitent doplní v blankosměnce chybějící údaj remitenta, byť jej k tomu dohoda o vyplnění 

blankosměnky, uzavřená se směnečným dlužníkem, neopravňovala, nemá remitent právo 

na zaplacení směnky proti směnečně zavázaným osobám, které se na listinu podepsaly 

před vyplněním údaje remitenta. V takovém případě se tyto osoby podepsaly na uvedenou 

listinu v době, kdy nebyla směnkou.“ (Kovařík, 2010, str. 46) 

2.4.1 Osoby, které mají oprávnění vyplnit blankosměnku 

Oprávnění vyplnit blankosměnku má v prvé řadě vždy majitel. Mohou však nastat případy, 

kdy ji může vyplnit jiná osoba, která má k listině určité právo. 

Kovařík ve své knize kromě majitele směnky vymezuje tyto další osoby, které mohou 

blankosměnku vyplnit: 

- správce konkursní podstaty, v případě že její majitel je úpadcem, 

- správce dědictví, pokud majitel směnky zemřel a ještě není znám dědic, 

- soud, v případě, že byla blankosměnka zabavena při mobiliární exekuci a bez jejího 

vyplnění by ji nebylo možno uplatnit, zpeněžit apod.  

Uvedené osoby musejí jednat podle dohody, kterou byl vázán ten, kdo uzavřel smlouvu 

o vyplnění směnky. Nejedná se o přímé účastníky dohody, ale jelikož mají právo disponovat 

s věcmi či právy účastníka, je nutno jim přiznat i právo doplnit blankosměnku. (Kovařík, 

2009) 
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2.4.2 Řádné a excesivní vyplnění blankosměnky 

Pokud majitel směnky využije své oprávnění a vyplní blankosměnku v souladu 

s ujednáním o vyplnění, můžeme toto vyplnění nazvat jako řádné. V případě takového 

vyplnění v praxi, většinou nezpůsobuje žádné problémy. Potíže mohou nastat až v případě, 

že dojde k vadnému vyplnění. 

Při excesivním doplnění získává směnka jiný kontext, než vydavatel blankosměnky 

zamýšlel a s nabyvatelem listiny dohodl. Tato skutečnost neznamená neplatnost směnky. 

Dlužník se musí bránit vůči výkonu práv z této listiny. Ustanovení § 10 ZSŠ vychází z toho, 

že pokud se listina vyplní, i když nesprávně, vyhovuje formálním požadavkům a stává se 

platnou směnkou. Proto ani vyplnění blankosměnky, která byla doplněna prokazatelně proti 

dohodě, nemá za následek neplatnost takto vzniklé smlouvy ani neplatnost doložky, které se 

nesprávné vyplnění týká. To potvrzuje i rozsudek Vrchního soudu v Praze: „vyplní-li majitel 

směnku, která byla vydána jako neúplná (blankosměnku), odlišně od ujednání 

o jejím vyplnění, není z tohoto důvodu směnka neplatná. Nesprávné vyplnění jen zakládá 

námitku dlužníka ve smyslu čl. I. § 10 ZSŠ.“ (Kovařík, 2010, str. 45).  

Podepsaný se vydáním vystavuje riziku. Nepříznivé následky dopadají právě na něho, 

protože to byl on, kdo vydal neúplnou listinu k doplnění osobě, která zklame jeho důvěru. 

O tomto riziku, ale blíže v další kapitole. 

 

2.5 Převod blankosměnky 

Stejně jako lze převádět úplnou směnku, je možné převádět i její nevyplněnou podobu. 

Blankosměnka i vyplňovací právo nejsou vázány pouze na majitele, ačkoliv jsou vydávány 

konkrétní osobě a mohou tak být převáděny. V daném okamžiku ovšem nejde o převod 

směnky, ale jen obecné listiny a to z toho důvodu, že blankosměnka není ještě žádnou 

směnkou a nikdo z ní není oprávněn ani zavázán. Stejně, jako se dlužníci podepisují 

jen latentně s výhradou doplnění listiny, i převáděná práva jsou jen latentní opět s výhradou, 

pokud bude směnka později doplněna. Převodem blankosměnky se na její povaze nic nemění, 

pouze převodem nelze přeměnit na dokonalý závazek. (Kovařík, 2009) 

Přesto je třeba, vzhledem k účinkům vyplnění směnky ex tunc, postupovat při převodu 

blankosměnky tak, jako by šlo o směnku hotovou. Při převodu blankosměnky přechází 

vyplňovací právo na dalšího majitele blankosměnky a to z toho důvodu, že je vyplňovací 

právo akcesoricky spojeno s listinou blankosměnky. Pokud by neexistovala listina, nemůže 
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být ani právo tuto neexistující listinu vyplnit. Se zánikem listiny také zaniká i právo 

na její vyplnění z pohledu věcných práv i z hlediska práv závazkových. 

Pokud nedojde k vyplnění blankosměnky, jsou převody ve vztahu k právům a povinnostem 

z listiny bezvýznamné. Doplněním blankosměnky však tyto převody ztratí latentnost 

a nabudou zpětně všech svých důsledků. (Kovařík, 2009) 

Otázkou je také forma převodu blankosměnky. Zde se praxe přiklání k názoru, že pokud 

chybí na listině informace o tom, jakou formou má být blankosměnka převedena, platí 

pro ni stejná pravidla jako pro cenný papír na řad. Způsob, jakým je blankosměnka převáděna, 

je důležitý z hlediska vyplnění blankosměnky. Má totiž významný vliv na obranu dlužníka 

před soudem. Směnku je možné převést několika způsoby:  

- rubopisem (indosamentem), 

- blankotradicí, 

- postoupením pohledávky (cesse) 

První dva způsoby jsou pro směnky vystavené na řad, třetí způsob je spojen se směnkou 

ve formě cenného papíru na jméno (rektasměnkou). (Chalupa, Reiterman, 2014, str. 152) 

Je třeba rozlišit, zda došlo k převodu blankosměnky či již vyplněné směnky, která byla 

původně blankosměnkou a také, zda byla směnka převáděna před splatností či po splatnosti.  

2.5.1 Indosace a cesse 

Směnka bývá označována jako zákonný ordrepapír. Význam tohoto označení spočívá 

v tom, že je směnku možné převést rubopisem na jinou osobu, aniž by výslovně obsahovala 

doložku „na řad“. To samé můžeme tvrdit také o blankosměnce. Již bylo uvedeno, že pokud 

blankosměnka není dosud vyplněná, nejedná se ještě o směnku, tímto však není dotčena 

možnost s listinou obchodovat – převádět ji na třetí osoby. S převodem listiny pak dochází 

i k převodu vyplňovacího práva. I do blankosměnky je možné doplnit rektadoložku. 

Aby mohla být převoditelná pouze cessí, je nutné ale tuto doložku sjednat už při vzniku 

listiny, není přípustné doplnit směnku o rektadoložku později. Při převodu blankosměnky lze 

nabyvateli doporučit, aby po majiteli požadoval co nejpodrobnější informace 

o tom, jak blankosměnku vyplnit dle dohody a snížil tak riziko, že by blankosměnku vyplnil 

nesprávně. Převedením blankosměnky a jejím vyplněním se zabývaly také soudy. „Má-li jít 

skutečně o blankosměnku, musí existovat též konkrétní ujednání o způsobu vyplnění záměrně 

nevyplněných údajů na směnce. Právo vyplnit blankosměnku pak s blankosměnkou 

neoddělitelně souvisí, když si lze jen stěží představit, že by existovalo právo vyplnit 

blankosměnku, aniž by blankosměnka existovala a bez dohody o vyplnění by bylo jen stěží 
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možno hovořit o blankosměnce. Z neoddělitelnosti vyplňovacího práva k blankosměnce 

od dané listiny pak plyne závěr, že s převodem nebo s přechodem blankosměnky na jinou 

osobu zároveň bez dalšího přechází právo ji vyplnit na nabyvatele listiny, aniž by bylo nutné 

ohledně něj uzavírat smlouvu o postoupení pohledávky nebo smlouvu obdobnou.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2008, sp. zn. 29 Odo 1407/2006) 

Nelze opomenout, že ustanovení ZSŠ, která výslovně regulují pouze právní režim směnky, 

jsou běžně aplikována i na blankosměnky a ani soudům nevadí, že ustanovení hovoří většinou 

výlučně o směnce. Indosace blankosměnky se uskutečňuje podle ustanovení ZSŠ čl. I. § 12, 

§ 13, §14, § 18 a § 19, důsledky jsou pak posuzovány podle čl. I. § 14, § 15, § 16, § 18 a § 19. 

(Chalupa, 2009b, str. 23)  

Otázku převedení řeší ZSŠ v § 11:„každou směnku, i když nebyla vystavena na řad, lze 

převést indosamentem (rubopisem). Pojal-li výstavce do směnky nikoliv na řad nebo jinou 

doložku stejného významu, lze převést směnku jen ve formě a s účinky obyčejného postupu 

(cesse).“ (Zákon č. 191/1950 Sb., odst. 1 a 2) 

Indosamentem lze převést v zásadě každou směnku, výjimku tvoří jen směnky 

s rektadoložkou. V praxi se indosament nejčastěji píše na rub směnky a to ve znění 

„za mě na řad“, nebo jen „na řad“. Nezbytnou náležitostí každého rubopisu je podpis 

indosanta.  Indosant přestává být věřitelem ze směnky, kterým se po rubopisu stává indosatář. 

(Kotásek, 2006) 

Pokud výstavce směnky vyloučil její převod rektadoložkou, je možné směnku převést 

pouze ve formě a s účinky obecného postoupení pohledávky, z čehož plyne, že směnka je 

převoditelná vždy.  I blankosměnku je možné převést také cessí. V tomto případě je nutné, 

možnost indosace vyloučit doložkou „nikoli na řad“, a z blankosměnky se tak stane cenný 

papír na jméno.  

„Při převodu (nebo přechodu) blankosměnky na jinou osobu právo vyplnit blankosměnku 

přechází na nabyvatele listiny, aniž by bylo nutné ohledně něj uzavírat smlouvu o postoupení 

pohledávky nebo smlouvu obdobnou, přičemž obsah vyplňovacího práva se bez dalšího 

(tj. pouze v důsledku převodu či přechodu blankosměnky na jinou osobu) změnit nemůže. 

I po převodu (nebo přechodu) blankosměnky na jinou osobu je tak pro vyplnění chybějících 

údajů nadále určující pouze obsah uzavřené dohody o vyplnění.“(Rozsudek Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007.) 

 

 



21 

 

Formou postoupení pohledávky se postupují směnky vydané na jméno – rektasměnky. 

Jedná se o směnky, u kterých byla možnost převedení indosamentem vyloučena doložkou 

„nikoliv na řad“. Postoupení pohledávky se řídí obecnými ustanoveními, která jsou obsažena 

v zákoně č. 89/2012 Sb. (dále jen ObčZ.) v § 1879 a následující.  

Nabyvatel směnky nabývá směnečných práv derivativně, tzn., že jen vstupuje do práv 

svého předchůdce a je vystaven námitkám směnečného dlužníka zakládajících 

se na jeho vztazích s výstavcem směnky nebo s jejími pozdějšími majiteli. (Chalupa, 

Reiterman, 2014, s. 161) 

Rozdíl mezi indosací a cessí je významný, protože ovlivňuje budoucí postavení dlužníka, 

které se nejvíce projeví při případném vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Blankosměnka 

však není cenným papírem, veškeré účinky, které souvisí s převodem směnky, nastávají 

až jejím vyplnění ex tunc. 

2.5.2 Účinky převedení 

a) Převodní účinky 

Jsou řešeny v čl. I. § 14 odst. 1. ZSŠ: „Indosamentem se převádějí všechna práva 

ze směnky.“ Toto ustanovení především vyjadřuje, že je rubopis nástrojem převodu práv 

ze směnky na nového majitele. Tento rubopis má v prvé řadě převodní účinek, a to i tehdy, 

pokud není vyplněno jméno indosatáře. Nový majitel získává listinu do svého držení, stává se 

jako majitel listiny i oprávněným vykonávat práva s ní spojená. Může se tedy domáhat, 

aby mu dlužníci zaplatili. Indosatář nevstupuje do všech práv předchozího majitele směnky, 

ale nabývá pouze práva směnečná – ta která vyplývají z obsahu směnky.  (Kovařík, 2014, 

str. 84)  

Tato skutečnost může být v praxi projevem směnečné přísnosti, protože se později 

promítne do možnosti uplatnění námitek dlužníka. Směnečný dlužník ztratí možnost uplatnění 

kauzálních námitek, čímž se výrazně zhorší jeho postavení. (Svoboda, 2013) 

b) Záruční účinky 

Záručním účinkům je věnováno ustanovení ZSŠ v čl. I. § 15, ze kterého vyplývá, 

že „indosant odpovídá za přijetí a zaplacení směnky.“ Indosant je vždy osoba, která je 

podepsána na směnce a je jedním ze směnečných dlužníků. Odpovídá za přijetí a zaplacení 

směnky v případě, že tak nečiní osoba, která je k tomu směnkou povolána. Pokud ale tyto 

osoby svou povinnost splní, zůstane závazek indosanta nerealizován. Podstatou odpovědnosti 

indosanta je z hlediska dobytnosti ručení za kvalitu směnky, jde o odpovědnost za materiální 
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kvalitu směnky, protože indosant prodává cenný papír a garantuje majiteli, že dostane 

za směnku stanovené úhrady. (Kovařík, 2014, str. 87) 

Tuto odpovědnost ovšem indosanti mohou odmítnout a to výslovnou doložkou na směnce 

(např. bez závazku, bez postihu, sine obligo). Lze vyloučit odpovědnost jen za přijetí, 

odpovědnost jen za zaplacení, či obojí. V tomto případě by pak měl rubopis pouze účinky 

převodní a legitimační.  

c) Legitimační účinky 

Legitimační účinky vyplývají z ustanovení ZSŠ čl. I. § 16. Držitel směnky je jejím řádným 

majitelem v případě, že toto své právo prokáže nepřetržitou řadou indosamentů. Pokud je 

rubopisů na směnce více, nestačí jen legitimace posledním, ale je nutné dovodit z řady 

rubopisů, že směnka řádně doputovala k poslednímu indosatáři. Legitimační funkci plní 

i rubopisy nevyplněné.  

2.5.3 Blankotradice a blankoindosament 

Blankosměnka může být převáděna dále tzv. blankotradicí a to v případě, že je opatřena 

blankoindosamentem. Blankoindosament je indosament, ve kterém chybí údaj o indosatáři -

 nabyvateli blankosměnky. Jedná se o indosament, který je tvořen jen podpisem. Jak uvádí 

Kotásek, konkrétní osoba tak bývá skryta za anonymním označením např. „za mě na řad 

majiteli“, „tomu, kdo směnku předloží“, nebo „komukoliv“ apod. (Kotásek, 2006, str. 84) 

Ze směnky se tak de facto dočasně stává cenný papír na doručitele, který je převoditelný 

blankotradicí „z ruky do ruky“ do té doby, než jej někdo vyplní svým jménem, nebo jménem 

někoho jiného.  

Majitel směnky je oprávněn na základě blankoindosament podle ZSŠ: 

- „vyplnit indosament svým jménem, 

- vyplnit indosament jménem někoho jiného, 

- dále indosovat směnku blankoindosamentem, 

- dále indosovat směnku na určitou osobu, 

- odevzdat směnku třetí osobě, aniž blankoindosament vyplní a aniž směnku indosuje 

(toto je případ blankotradice).“ (Chalupa, Rieterman, 2014, str. 158) 

2.5.4 Zákaz převodu blankosměnky 

Výstavce a remitent směnky se mohou dohodnout a sjednat si v dohodě, že remitent není 

oprávněn blankosměnku převést na třetí osobu. Avšak ani toto ujednání, nezpůsobí neplatnost 

směnky, pokud by i přesto k převodu došlo. Blíže k platnosti směnky rozsudek Vrchního 
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soudu v Praze: „Dohody zakazující převod směnky jsou možné. Nezakládají 

však ani u směnky na řad, ani u směnky na jméno neplatnost převodu směnky, je-li tento 

proveden v souladu s předpisy směnečného práva.“(Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 

13. 7. 2004, sp. zn. 5 Cmo 242/2004) 
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3. Praktické využití blankosměnek 

V současné době jsou blankosměnky v praxi využívány poměrně velmi často. Souvisí 

to především s rozvojem podnikání a obchodních vztahů, kdy i u nás v České republice došlo 

k opětovnému používání směnek při poskytování obchodních či bankovních úvěrů a jako 

nástroje zajištění závazků.  

Než se budeme přímo zabývat praktickým využitím blankosměnek, je vhodné, zmínit 

se zde také o možnostech, jak může být využita směnka v případě, že bude vyplněná celá. 

Směnka je nejčastěji využívána jako nástroj platební, zajišťovací či úvěrový. Nutno 

podotknout, že ZSŠ nedělá mezi těmito směnkami žádné rozdíly, protože pojmy jako směnka 

platební či zajišťovací vůbec nerozlišuje.  

Směnka bývá uplatňována zejména jako efektivní bezhotovostní platební prostředek. Může 

napomoci v případě, kdy věřitelé požadují po obchodních partnerech platby předem 

či v hotovosti při dodávce zboží a to z důvodu jejich nedůvěry. Věřitel si díky směnce 

(v případě, že by dlužník dobrovolně svému závazku nedostál), může spolehlivě pojistit riziko 

na dobu mezi vznikem závazku a datem platby. Aby směnka mohla plnit uhrazovací funkci, 

musí věřitel při uplatnění pohledávky respektovat prioritu směnečné pohledávky, pohledávka 

vtělená do směnky musí být uplatněna dříve než příčinná pohledávka.  

Chalupa (2009) rozlišuje ve své knize platební směnky na dva druhy: 

• směnky pro soluto, 

• směnky pro solvendo. 

U směnek pro soluto se jedná se o pohledávku, která je věřiteli pohledávky dána za účelem 

úhrady této pohledávky, směnka je tedy dlužníkem vydávána na splnění dluhu, zaniká 

tak původní smluvní závazek dlužníka a vzniká nový závazek směnečný. Tento typ směnky 

má substitutivní povahu, věřitel ji získává jako náhradní plnění namísto peněz. 

Směnky pro solvendo mají také povahu uhrazovací směnky, zde ale půjde o směnky, 

které nejsou platidly, ale slouží jako platební nástroj. V tomto případě smluvní i směnečný 

závazek existuje souběžně a oba zanikají zaplacením směnky. (Chalupa, 2009a) 

Nejčastějším způsobem využití jsou směnky, které slouží jako prostředek zajištění 

kauzálního závazku – tzv. zajišťovací směnky. Směnečný i kauzální vztah existují souběžně, 

ale pohledávka, která byla vtělena do zajišťovací směnky, má být použita až v případě, 

kdy dlužník neplní řádně a včas. I přesto, že se používají jako zajišťovací instrumenty, 

zachovávají si svou povahu abstraktnosti a nespornosti – nejsou vůči zajišťovanému závazku 

akcesorické ani subsidiární. (Kovařík, 2009) 



25 

 

Zajištění směnkou je velmi specifický zajišťovací nástroj. Věřiteli přináší zajištění buďto 

dalšího dlužníka, nebo možnost prodeje určité věci k uspokojení pohledávky. U zajišťovací 

směnky, ale nemůže využít většinou ani jednu z těchto možností.  Dalšího dlužníka přináší 

pouze v případě, že je ze směnky zavázáno více osob, nebo že je zavázaná osoba ze směnky 

odlišná od dlužníka zajištěné pohledávky. Co tedy zajišťovací směnka může poskytnout 

věřiteli? Zejména věřiteli poskytuje rychlejší a snazší vymáhání zajištěné pohledávky. 

(Chalupa, 2009a) 

Mohlo by nás napadnout, že pokud mohou být směnky z úvěrových obchodů dlužníky 

neplaceny, je nesmysl použít směnku jako zajištění. Přesto tomu tak není. Věřitel může 

směnku využít jako druh nátlaku vůči dlužníkovi a spoléhá na to, že směnku nebude muset 

nikdy použít. Co když ji ale bude muset použít? Směnka tak může mít velmi praktickou 

hodnotu. Majitel směnky se může u soudu domáhat vydání směnečného platebního rozkazu, 

který by dlužníka odsoudil k zaplacení směnky. Určitě je to tak pro věřitele lepší možnost, 

než kdyby dříve vystavil pouze fakturu a očekával, že dlužník bude platit tak jak má. 

(Hubáčková - Svobodová, 2005) 

 Jako úvěrový nástroj je směnka používána naprosto běžně, využívají ji dodavatelé 

či poskytovatelé úvěrů. Dodavatel se může sám svobodně rozhodnout, zda svému odběrateli 

poskytne úvěr, jehož protihodnota bude uvedena na směnce. Společně si dohodnou, 

o jaký druh směnky půjde, jaká bude výše směnečné sumy, splatnost směnky atd. 

(Hubáčková - Svobodová, 2005) 

 

3.1 Případy využití blankosměnek 

Blankosměnka bývá využívána nejen mezi podnikateli velmi často, především jako 

zajišťovací instrument. Jako budoucí zajišťovací směnka je jedinou směnkou, která nemá 

uhrazovací funkci. Může být emitována, akceptována, avalována, zastavena či převedena 

proto, aby věřiteli posloužila jako nástroj zajištění pohledávky. Věřitel by měl nabývat 

zajišťovací směnku zpravidla s předpokladem, že ji nikdy nebude muset využít, protože 

očekává, že pohledávka bude uspokojena. (Chalupa, 2009a) 

 Účastníci směnečného vztahu nemohou vědět v okamžiku vystavení zajišťovací směnky, 

kdy bude třeba tuto směnku využít a v jaké výši bude v dané chvíli pohledávka. Chalupa 

uvádí pro tuto situaci dvě možnosti, co mohou účastníci dělat: 

• „emitovat úplnou směnku a smířit se s faktem, že obsah zajišťovací směnečné 

pohledávky nebude zcela korespondovat s obsahem zajišťované pohledávky, 
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• dát do oběhu blankosměnku.“ (Chalupa, 2008, str. 93) 

V případě, že byla využita blankosměnka, má její majitel možnost doplnit její nevyplněné 

části tak, aby uplatněná směnečná pohledávka odpovídala pohledávce zajištěné.  

Jestliže věřitel potřebuje zajistit své pohledávky, může si vybrat z několika nástrojů. 

Z mimosměnečných forem zajištění se jedná o bankovní záruku, zástavní právo, ručení 

či postoupení pohledávky. Pro všechny tyto typy zajištění existují dva společné rysy: 

• akcesorita, 

• subsidiarita. 

Pokud vykazují tyto formy zajištění akcesoritu, znamená to, že jsou závislé na existenci 

závazkového vztahu, který zajišťují. Z této akcesorické povahy následně plyne, že nemohou 

existovat samostatně, zanikají se zánikem závazku hlavního. Subsidiaritu můžeme definovat 

jako zásadu, kdy možnost uspokojení ze zajištěného závazku vzniká věřiteli až poté, 

co dlužník nesplnil svou povinnost hradit. (Svoboda, 2013) 

V případě že by si věřitel vybral jako způsob zajištění svých pohledávek směnku, 

popř. blankosměnku, neplatí pro ni ani jeden z výše uvedených rysů. Blankosměnka v sobě 

soustřeďuje abstraktní samostatný závazek. Tento závazek je samostatný na ostatních 

právních vztazích mezi výstavcem a remitentem. Vystavení blankosměnky má vždy 

svůj důvod, bývá jím kauzální vztah mezi výstavcem a remitentem, existence blankosměnky 

je však na tomto vztahu zcela nezávislá. Zánik kauzálního vztahu se na existenci směnečného 

vztahu neprojeví, jedná se o hlavní rozdíl mezi obecnými soukromoprávními zajišťovacími 

instituty a zajišťovací blankosměnkou. Zároveň ale poskytuje také prostor pro její zneužívání. 

Jelikož kauzální vztah trvá dále i po vystavení blankosměnky či jejím vyplnění, existuje tady 

riziko pro dlužníka, protože zde nyní existují dva na sobě nezávislé koexistentní závazky. 

(Svoboda, 2013) 

Využití blankosměnek může mít mnoho předností pro věřitele, pro dlužníky je však její 

využití mnohem riskantnější, kromě problémů s nevýhodným postavením ve směnečném 

vztahu, existuje také hrozba, že bude blankosměnka vyplněna v rozporu s dohodou 

o vyplňovacím oprávnění, která tak může postavení dlužníka ještě zhoršit. (Chalupa, 2008) 

Okolnosti, vedoucí účastníky k vystavení blankosměnky, bývají pravidelně mimosměnečné 

povahy a závislé na budoucích okolnostech. Jak již bylo řečeno, nejčastěji chybí 

v blankosměnce směnečná suma, popř. datum splatnosti. Může se jednat o případy, kdy není 

ještě známá doba plnění či konečná suma určená k zaplacení (není známo množství zboží, 

které má být dodáno, směnečná suma má být doplněna podle aktuální výše dluhu z úvěrové 
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smlouvy dlužníka, nebo může být suma určena podle aktuálního devizového kurzu, platného 

v budoucnu). (Kotásek, 1998) 

Jako praktický případ využití blankosměnky v obchodní praxi, můžeme uvést případ, 

kdy obchodní společnost H. prodávala jednu ze svých nemovitostí. Kupující zaplatil část 

z celkové částky nemovitosti, na zbývající sumu vystavil blankosměnku, kterou mohli 

oprávnění zástupci obchodní společnosti vyplnit v případě, že by dlužník zbývající částku 

přestal hradit. Blankosměnka byla vystavena jako zárodek vlastní směnky s vyplněnou 

částkou a podpisem dlužníka. Podmínky vyplnění blankosměnky byly uvedeny v rámci 

směnečného prohlášení v dohodě o akceptaci bianko směnky bez protestu. Právní zástupce 

obchodní společnosti mohl vyplnit vynechaná místa listiny podle § 75 ZSŠ a to v případě, 

že by marně uplynula lhůta stanovená v dohodě a dlužník nezaručil zaplacení celé částky. 

Důvodů, proč si vybrali k zajištění své pohledávky právě blankosměnku, bylo několik. 

Podmínkou firmy bylo, aby kupující zaplatil asi 2/3 z kupní ceny ihned, proto si mohl 

kupující uvedenou nemovitost i zapsat do katastru nemovitostí. Zbývající část ceny se dlužník 

zavázal splácet v měsíčních splátkách. Kupující si již na první část kupní ceny vzal úvěr, 

za který ručil právě danou nemovitostí. Firma už tedy nemohla využít nemovitost jako 

možnost ručení, a museli využít jinou variantu. V tomto případě se vedení obchodní 

společnosti shodlo, že blankosměnka bude pro danou chvíli nejjistějším nástrojem ručení. 

V případě, že by kupující přestal splátky hradit, měli možnost podle smlouvy vyplnit 

blankosměnku a využít směnečný platební rozkaz a podle zástavních smluv zastavit jeho dva 

výrobní stroje. 

3.1.1 Využití v bankovnictví 

Velký význam mají blankosměnky v oblasti bankovnictví. Nejčastěji bývají využívány 

jako zajišťovací instrument pro úvěry poskytované bankou. Nejde sice o zajištění v pravém 

slova smyslu, neposkytuje takovou jistotu jako klasické zajišťovací instituty, ale banky 

mohou ocenit zejména nespornost směnečného závazku a rychlost, jakou lze jeho splnění 

vymáhat u soudu. (Kotásek, 1998)  

V praxi bude v případě uzavření úvěrové smlouvy sjednána také dohoda o vydání 

blankosměnky a dohoda o jejím vyplnění. V zájmu obou účastníků je, aby dohoda přesně 

specifikovala, které náležitosti jsou ponechány k vyplnění a také, kdy a jak mají být tyto 

náležitosti vyplněny. (Kotásek, 1998)  

Na praktické využití blankosměnek v bankovnictví se nyní podíváme blíže. Vymezíme si 

úvěry, u kterých je možné blankosměnku jako nástroj zajištění využít, podíváme se 
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na blankosměnku z pohledu banky a provedeme analýzu velkých bank na území České 

republiky, které blankosměnku u svých produktů využívají.  

 

a) Spotřebitelský úvěr 

Spotřebitelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – spotřebitelům, kteří nejednají 

v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu povolání, 

a který využijí nejčastěji pro nákup – např. spotřebního zboží, vybavení domácnosti, 

automobilu atd.  

Definici spotřebitelského úvěru u nás upravuje v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady zákon č. 145/2010 Sb., (dále jen zákon o spotř. úv.). Spotřebitelským 

úvěrem se zde rozumí „odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba 

poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.“ (§ 1 zákona 

č. 145/2010 Sb.) 

Dále jsou v zákoně o spotř. úv. uvedeny odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné finanční 

služby, na které se zákon nevztahuje. Je zde také vymezena výše, které může dosahovat 

spotřebitelský úvěr. Jedná se o částku vyšší než 5 000 Kč a nižší než 1 880 000 Kč.  

Spotřebitel za svůj úvěr zaplatí: 

- „úrok vyjádřený obvykle v procentní sazbě p.a. (z latin. per annum - ročně) 

- jednorázový poplatek za vyřízení úvěru (obvykle v řádu několika stokorun 

či tisícikorun) 

- někteří věřitelé s poskytnutím spotřebitelského úvěru spojují i povinnost nákupu 

jiného finančního produktu (většinou pojištění), jehož náklad cenu úvěru též 

zvyšuje.“ (www.cnbprovsechny.cz, 2015) 

Podmínky pro získání spotř. úvěru jsou jednoduché a mnohdy i lákavé. Úvěr může získat 

téměř každá fyzická osoba starší 18 let, se státním občanstvím České republiky a s trvalým 

bydlištěm na území České republiky. Banky si mohou stanovit i další podmínky pro získání 

úvěru, jedná se např. o vedení běžného účtu u dané banky, doložení potvrzení trvalých příjmů 

či posledního daňového přiznání u OSVČ atd. (Interní materiály GE Money Bank, 2008)  

Bankovní instituce mohou po svých klientech požadovat v případě, že si chtějí půjčit vyšší 

částku, nějaké zajištění, nejčastěji ručitele. Pár let zpátky bylo možné využít jako zajištění 

i směnku, popř. blankosměnku. Nyní se však v bance již s blankosměnkou u spotřebitelských 

úvěrů nesetkáme. Jakmile byl novelizován zákon o spotř. úv. novelou č. 43/2013 Sb. je 

využití blankosměnky jako prostředek zajištění spotřebitelských úvěrů zakázán. Stalo se tak 
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proto, že docházelo velmi často ke zneužívání, spotřebitelé byli v nevýhodě, a jelikož měli 

minimum právních vědomostí, dostávali se často do velkých finančních problémů. 

  

b) Komerční úvěr 

V úvodu práce jsme však zmiňovali, že blankosměnky jsou hojně využívaným institutem 

zajištění v bankovnictví. S blankosměnkou je možné se v bankách setkat i dnes, jejich využití 

se ale zúžilo pouze na komerční úvěry. Jedná se o úvěr, který banky poskytují fyzickým 

osobám podnikatelům a právnickým osobám, kteří jednají v rámci jejich podnikatelské 

činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání. Blankosměnky bývají využívány téměř 

u každého komerčního obchodu, které banky poskytují. Zpravidla jsou vystavovány 

dlužníkem a avalovány další osobou. V případě fyzické osoby avaluje např. další rodinný 

příslušník nejčastěji manžel, popř. manželka, nebo zástavní dlužník. V případě s.r.o. jsou jako 

avalisté uváděni všichni společníci.  Nevyplněné údaje se vyplní až v případě, kdy klient 

poruší podmínky smlouvy, přestane platit úvěrové splátky, nereaguje na telefonické vymáhání 

a pohledávka z úvěru je předána k soudnímu vymáhání. (Interní materiály GE Money Bank, 

2009) 

V případě blankosměnky se nejedná o zajištění ve smyslu hmotného práva. Pokud věřitel 

uplatní své právo, které je dáno v dohodě o způsobu vyplnění blankosměnky, vytváří se zcela 

nový směnečný dluh. Původní dluh z úvěru má vliv pouze na jeho vznik. Směnečný dluh má 

dále svůj vlastní režim. Je možné jej samostatně uplatnit žalobou u soudu nebo směnku 

obchodovat.  

Výstavce směnky nebo blankosměnky je směnečně zavázán dnem vystavení směnky 

nebo dnem vystavení blankosměnky společně s uzavřením dohody o způsobu vyplnění 

blankosměnky, a to v souladu se ZSŠ. Směnečný rukojmí je zavázán dnem podpisu 

blankosměnky standardně na líci, ojediněle na rubu blankosměnky. Blankosměnka 

se vystavuje v jednom vyhotovení a je opatřena registračním číslem, aby bylo prokazatelné, 

k zajištění jakého úvěru byla vystavena. Vyplněním blankosměnky vzniká samostatný dluh. 

(Interní materiály GE Money Bank, 2009) 

Zajištění blankosměnkou zaniká v případě, že dojde k zániku všech zajištěných dluhů 

a to splacením klientem. U vyplněné směnky potom zajištění zaniká zaplacením úhradou 

směnečné sumy výstavcem či avalistou. Při zániku zajištění provede banka standardně 

znehodnocení blankosměnky, klient obdrží Protokol o znehodnocení blankosměnky a kopii 

této blankosměnky, originál znehodnocené blankosměnky banka uchovává v archivu. 
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Na žádost výstavce je ale možné vrátit mu i originál znehodnocené blankosměnky v případě, 

že veškeré jeho zajištěné závazky u banky jsou uhrazeny. V tomto případě je toto ujednání 

sepsáno již v dohodě o způsobu vyplnění blankosměnky, např. po uhrazení veškerých 

zajištěných dluhů bude blankosměnka znehodnocena a výstavce obdrží originál Protokolu 

o znehodnocení blankosměnky, včetně originálu znehodnocené blankosměnky, kopie 

znehodnocené blankosměnky bude archivována. (Interní materiály GE Money Bank, 2009) 

Z pohledu banky se jeví využití blankosměnky jako vhodné právě tehdy, pokud je 

avalována dalšími osobami. V tom případě, při jedné žalobě, za jeden soudní poplatek, může 

postihnout více osob, popř. subjektů. Při následném výkonu rozhodnutí může dosáhnout 

na majetek osob a zvýšit tak své šance na uspokojení své zajištěné pohledávky. Navíc je 

uplatnění práva ze směnky, popř. blankosměnky u soudu jednodušší a rychlejší.  

Při směnečném řízení nemusí banka dokládat spoustu dokumentů, stohy smluv, doklady 

k čerpání atd. V podstatě postačí, když doloží originál směnky a předžalobní výzvu (to platí 

za předpokladu, že nejsou námitky žalovaných, odvolání, apod.). V případě, že se spor 

vyostří, může dojít ale např. i na grafologické posudky apod. (Interní materiály GE Money 

Bank, 2009) 

 

c) Analýza využití blankosměnek bankami v České republice 

Blankosměnky jako nástroj zajištění využívá většina velkých bankovních institucí 

na území České republiky. Nyní se podíváme na některé z nich.  

 

• Československá obchodní banka, a.s. 

o Povolené přečerpání účtu pro podnikatele a právnické osoby. 

Jedná se o úvěr, který je určen pro firmy a podnikatele, kteří potřebují dočasně překlenout 

rozdíl mezi příjmy a výdaji formou dohodnuté finanční rezervy na účtu. Mohou získat finance 

do zálohy až ve výši 5 mil. Kč. V případě, že by podnikatelé chtěli využít částku vyšší než 

300 tis. Kč, požaduje banka zajištění, nejčastěji ve formě blankosměnky v některých 

případech i se směnečným ručitelem, kterým je nejčastěji manžel/manželka či někdo 

ze společníků. K žádosti o úvěr banka po podnikateli může požadovat kromě dokladu 

totožnosti také výpis ze ŽR či OR, poslední daňové přiznání, doklad o zaplacení daně 

z příjmu, čestné prohlášení o bezdlužnosti a další.(www.csob.cz, 2015) 
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• Komerční banka, a.s. 

o Profi úvěr FIX 

Úvěr je určen pro fyzické osoby podnikatele, PO, či pro osoby, kteří disponují oprávněním 

podnikat na území České republiky a mají zde daňovou povinnost. Podnikatelé se mohou 

rozhodnout, zda chtějí úvěr krátkodobý (do 1 roku), střednědobý (do 5 let) či dlouhodobý 

(do 7 let). Při žádosti je potřeba, aby podnikatelé doložili aktuální dokumenty, které je 

opravňují k podnikání, účetní závěrka včetně daňového přiznání, kopii přiznání k dani 

z příjmu a doklady k zajištění úvěru. Úvěr bývá zajištěn blankosměnkou s avalem, v případě, 

že je úvěr poskytnut na částku vyšší než 2 mil. Kč, využívá banka jako zajištění také ručení 

či zástavní právo. (http://www.kb.cz/, 2015) 

 

• Raiffeisen bank, a.s. 

o Kontokorentní úvěr 

Úvěr ve výši 30 tis. – 5 mil. Kč je určen pro podnikatele, kteří řeší nepředvídatelné výdaje. 

Úvěr je vždy zajištěn blankosměnkou. Pro získání je třeba mít roční obrat ve výši 300 tis. – 

50 mil. Kč, doložit daňové přiznání a finanční výkazy – rozvahu a výkaz zisků a ztrát, 

a také doložit potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění.  

o Investiční úvěr 

Úvěr pro podnikatele, kteří potřebují finance pro rozvoj podnikání, vybavení kanceláří, 

nakoupení nových strojů atd. mohou využít finance 30 tis. – 3mil Kč. V případě zajištění 

nemovitosti zástavním právem je možné využít až částku 7,5 mil. Kč. Vždy je ale úvěr 

zajištěn blankosměnkou. Podmínky pro získání jsou stejné jako pro kontokorentní úvěr. 

o Neúčelový úvěr 

Úvěr pro podnikatele na rozvoj podnikání, kteří nechtějí dokládat, na co finance potřebují. 

Mohou získat 30 tis. - 3 mil. Kč, v případě zajištění nemovitosti zástavním právem až částku 

5 mil. Kč. Finance jsou čerpány jednorázově a splácet mohou až 5 let. Vždy je úvěr opět 

zajištěn blankosměnkou a podmínky pro získání jsou opět stejné. (www.rb.cz, 2015) 

 

• UnicreditBank, a.s. 

o BUSINESS investiční úvěry 

Jedná se o účelový úvěr na financování investičních potřeb. Je třeba doložit účel úvěru. 

Výše úvěru je až 10 mil. Kč, splatnost maximálně 5 let. Podnikatel finance může čerpat 
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jednorázově i postupně, úvěr je zajištěn blankosměnkou, ale je možné využít i další zajištění 

úvěru např. zástavu nemovitosti. (www.unicreditbank.cz, 2015) 

 

• GE Money Bank, a.s. 

o Kontokorentní úvěr Flexi Business 

Úvěr pro provozní potřeby, pohledávky, zásoby a náklady spojené s podnikatelskou 

činností, podnikatelé mohou využít částku 51 tis. – 2,5 mil. Kč bez zajištění nemovitostí. 

Jedná se o flexibilní rezervu, která je určena pro fyzické osoby podnikatele, či právnické 

osoby. Závazek bude zajištěn vždy vlastní blankosměnkou s avalem. Pro získání úvěru je 

třeba splnit několik podmínek. Podnikatel musí mít sídlo firmy a adresu trvalého bydliště 

v České republice, tržby v posledním roce min. ve výši 300 tis. Kč a mít ukončeno minimálně 

jedno daňové období.  

o Expres Business 

Neúčelový úvěr pro podnikatele, nemusí ručit nemovitostí ani dokládat na co finance 

potřebují. Je určen pro fyzické osoby podnikatele, společnosti s ručením omezeným a veřejné 

obchodní společnosti. Podnikatelé mohou získat úvěr ve výši 40 tis. – 2,5 mil. Kč, který je 

zajištěn blankosměnkou. Podmínky pro získání úvěru jsou stejné jako u úvěru uvedeného 

výše. (www.gemoney.cz, 2015) 

• Česká spořitelna, a.s. 

o Provozní úvěr 5 PLUS 

Úvěr vhodný pro podnikatele, malé firmy i pro právě začínající podnikání. Pomůže hradit 

náklady podnikání (pohledávky, zásoby, ale také investice). Možnost získat až 5 mil. Kč 

s možností nepravidelných splátek. Do výše 500 tis. Kč stačí zajištění pouze blankosměnkou. 

(www.csas.cz, 2015) 

 

3.2 Vzorové směnky a vzorová dohoda o vyplnění 

Tato podkapitola bude věnována vytvoření vzorové blankosměnky a dohody k jejímu 

vyplnění. Jelikož je blankosměnka vysoce riziková především pro dlužníky, je určitě vhodné 

ukázat si, jak by měla vypadat „ideální“ blankosměnka, aby mohla být užita oběma stranami 

bez starostí, a aby nemohla být zneužita či vyplněna odlišně od dohody.  

Jak již bylo řečeno, blankosměnka obsahuje nevyplněná místa, které po vyplnění dávají 

vznik platné směnky. Podle ZSŠ musí směnka obsahovat podstatné náležitosti, bez kterých 

není možné označit ji za platnou.  
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Směnka nemusí být vystavena vlastnoručně, je možné, aby text byl vyhotoven 

i mechanicky. Jediné, co musí být vyhotoveno vlastnoručně, jsou podpisy účastníků - 

fyzických osob – zástupci nebo členové statutárních orgánů právnických osob. Směnečný text 

a podpis se může také doplnit do předtištěných směnečných formulářů. Může se jednat 

o podnikové formuláře nebo obecné formuláře, které lze běžně zakoupit. Podnikové formuláře 

budou využívat právě např. banky, které připravené tiskopisy budou poskytovat svým 

klientům. (Kotásek, 2006) 

Použití směnečných formulářů je pro praktické využití směnek určitým doporučením. 

Vyplněním formuláře se předchází opomenutí některé podstatné náležitosti. Přehlednost 

zajišťuje dobrou orientaci v textu, navíc pokud je i text zhuštěn do menšího prostoru, do určité 

míry je tak zabráněno falšování textu a dopisování do něj další doložky či prohlášení.  

Jako první náležitost je v ZSŠ uvedeno, aby listina byla označena za směnku. Jedná se 

o výstražné upozornění, že se uživatelům do rukou dostala listina, která podléhá zvláštním 

pravidlům. Zákon klade na tuto směnečnou klauzuli dva požadavky: 

• označení za směnku musí být ve vlastním textu listiny, nestačí, aby byla uvedena 

pouze jako nadpis listiny, 

• musí být vyjádřena v jazyce, ve kterém je napsána listina. (Kotásek, 2006) 

Další náležitostí je příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu. Příkaz výstavce adresovaný 

směnečníkovi je základem cizí směnky. V zákoně není předepsána forma, jak má příkaz 

vypadat.  V praxi se nejčastěji používá pouhé „zaplaťte“. Příkaz nesmí být doplněn žádnými 

podmínkami, ty by způsobily neplatnost směnky. Směnečnou částku je možné uvést slovně, 

číselně i kombinací oběma způsoby. K částce je nutné dopsat i platnou měnu. Právě suma 

bývá jednou z náležitostí, která při vystavení blankosměnky zůstává nejčastěji nevyplněná 

a doplní ji až později majitel směnky. Dále musí být na směnce uvedeno jméno směnečníka. 

(Kotásek, 2006) 

ZSŠ vyžaduje také na směnce údaj splatnosti. Opět se však nejedná o povinnou náležitost, 

zákon připouští absenci výslovného údaje splatnosti, potom platí, že se jedná o směnku 

splatnou na viděnou. Je nutné, aby na směnce bylo uvedeno pouze holé datum splatnosti, 

bez jakýchkoliv upřesňujících doplnění či podmínek. Veškeré údaje uvedené nad rámec 

holého data mohou způsobit neplatnost směnky např.: pokud by byla uvedena lhůta úhrady 

do 1. 7. 2015, nebo by byla uvedena jiná podmínka pro splatnost. Směnka by měla také 

obsahovat údaj o platebním místě. V případě, že by místo na směnce uvedeno nebylo, bere se 
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za něj místo uvedené u jména směnečníka, pokud ani u jeho jména není místo uvedeno, 

nejedná se o platnou směnku.  

Z listiny by mělo být zřejmé jméno oprávněné osoby, tedy toho, komu nebo na jehož řad 

má být placeno. U remitenta není třeba uvádět další specifikující údaje jako bydliště, sídlo, 

rodné číslo nebo IČ. Pokud by údaj věřitele chyběl, nemůže se jednat o platnou směnku. 

Zákon přímo trvá na uvedení jména remitenta, za neplatnou směnku by se proto považovala 

i listina, která by obsahovala příkaz zaplatit „majiteli této listiny“.  

Pro místo vystavení směnky platí stejná pravidla jako pro platební místo. V případě, 

že by místo vystavení chybělo, opět je za něj považováno místo, které je uvedeno u jména 

výstavce, pokud by nebylo uvedeno ani zde, jednalo by se o neplatnou směnku. Co se týče 

času vystavení směnky, musí být určitý a možný. Za možné je považováno to datum, které 

předchází alespoň o jeden den splatnost směnky. Jedná se o označení dne, měsíce a roku. 

Měsíc by měl být uváděn slovně, ale číselné uvedení nezpůsobuje neplatnost směnky.  

Poslední náležitostí, která na směnce má být uvedena je podpis výstavce.  

Jak by tedy měla vypadat listina, aby mohla být použita jako blankosměnka, popř. směnka? 

 

 

 
Obr. 3. 1 Blankosměnka č. 1 

Zdroj vlastní zpracování 
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Obr. 3. 2 Blankosměnka č. 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 
Obr. 3. 3 Vzor směnka cizí 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 3. 4 Vzor směnka vlastní 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro správné vyplnění blankosměnky je nutné mít uzavřenou dohodu o jejím vyplnění, 

která by měla zamezit špatnému vyplnění. V ideálním případě, odpovídá výsledný vyplněný 

obsah směnky dohodě. Pokud by majitel směnky vyplnil blankosměnku nesprávně, nestala 

by se směnka neplatnou. Naopak dlužník by musel podat námitky proti takovému vyplnění. 

Proto by doporučením pro všechny případné uživatele blankosměnky mělo být, aby věnovali 

pozornost nejen blankosměnce, ale hlavně textu dohody o jejím vyplnění.  

Blankosměnky jsou často využívány jako zajišťovací instrumenty. Bývají tak použity 

pouze v případě, když dlužník nesplnil povinnost, kterou měl. Teprve potom může věřitel 

blankosměnku vyplnit a následně i uplatnit. V případě, že věřitel blankosměnku doplní, měl 

by o tomto úkonu dlužníka informovat a vyzvat k zaplacení nyní již doplněné směnky. 

Dlužník má nyní dvě možnosti, jak postupovat. V prvním případě na základě výzvy směnku 

zaplatit, ve druhém případě, pokud dle jeho názoru splnil povinnost, kterou splnit měl, může 

placení odmítnout. O této skutečnosti by měl informovat dlužník věřitele a požádat 

ho o navrácení směnky. Pokud nebylo nutné blankosměnku vyplnit, popřípadě dlužník 

prokázal, že svůj závazek již splnil, měla by být směnka dlužníku vrácena a tato okolnost, by 

měla být uvedena i v dohodě o vyplnění blankosměnky. (Hubáčková-Svobodová, 2005) 

Co by mělo být obsaženo v dohodě? Dohoda může být rozdělena do několika odstavců, 

ve kterých mohou být postupně stanoveny podmínky vyplnění blankosměnky.  

1) Vymezení stran dohody – uvedení jejich jmen, bydliště, rodného čísla, popř. uvedení 

názvu firmy, sídla, a IČ. Označení stran za věřitele a dlužníka.   

2) Úvodní ustanovení - zde by měl být uveden účel vystavení dohody. 
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3) Blankosměnka – informace o tom, že byla vystavena blankosměnka k zajištění 

závazků. 

4) Zajištěné závazky – údaje o smlouvě, na základě které vznikají závazky pro dlužníka, 

které budou zajištěny blankosměnkou. 

5) Vyplňovací právo – dlužník zde jako výstavce směnky souhlasí s tím, že majitel 

směnky za podmínek a ve lhůtách, které byly uvedené v dohodě, vyplní blankosměnku 

na platnou směnku. Mělo by zde být specifikované datum splatnosti, popř. podle čeho 

bude vypočítáno a směnečná suma, která odpovídá veškerým dosud nesplaceným 

závazkům, které budou splatné k datu splatnosti a spočítány jako součet nezaplacených 

splátek a nákladů, které musel majitel směnky vynaložit při vymáhání dlužné částky. 

Majitel může vyplnit i částku nižší, než ke které došel výpočtem.  

6) Závěrečné ustanovení – obsahuje informace, v kolika vyhotoveních byla dohoda 

vystavena, a kdo jednotlivé vyhotovení obdrží. Pokud byla dohoda uzavřena 

i s avalisty, může obsahovat i jeho prohlášení, že souhlasí s danou dohodou. Může zde 

být i uvedeno, kdy zaniká právo majitele směnky blankosměnku vyplnit. 

Na další straně je uvedena vzorová dohoda o vyplnění blankosměnky. Na základě této 

dohody by mohl majitel směnky doplnit do blankosměnky datum splatnosti a směnečnou 

sumu do maximální výše 150 000,- Kč.  
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Dohoda o vyplnění blankosměnky 

 

Směnečný dlužník: ………………………, se sídlem ………………………………, 

zastoupen……………………, IČ ………………………………,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem ………………, v oddílu ……………, vložka ………… 

    dále jen „směnečný dlužník“ 

 

Věřitel:   ………………………, se sídlem ………………………………, 

zastoupen……………………, IČ ………………………………,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem ………………, v oddílu ……………, vložka ………… 

    dále jen „věřitel“ 

 

Směnečný rukojmí:  …………………………, bytem ……………………………….,  

    RČ……………………………, č. OP …………………………, 

    dále jen „směnečný rukojmí“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

Účelem této dohody o vyplnění blankosměnky (dále jen „Dohoda“) je stanovení podmínek 

a lhůt, za kterých je věřitel oprávněn vyplnit blankosměnku, kterou směnečný dlužník 

vystavil za účelem zajištění svých současných nebo budoucích závazků vůči věřiteli 

a stanovení způsobu určení obsahu blankosměnky.  

II. Blankosměnka 

Směnečný dlužník prohlašuje, že dne ……………vystavil na řad věřitele a předal věřiteli 

1 ks blankosměnky vlastní, s doložkou bez protestu.  

Na směnce nejsou vyplněny tyto údaje: 

- datum splatnosti 

- směnečná suma. 

Jako ručitel je za směnečného dlužníka na směnce uveden směnečný rukojmí. 

Dále směnečný dlužník prohlašuje, že uvedenou blankosměnku vystavil a odevzdal věřiteli 

ze svobodné vůle a dobrovolně. 

Věřitel blankosměnku přijímá.  
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III. Zajištěné závazky 

Blankosměnka uvedená v článku II. byla vydána k zajištění dlužné částky vůči 

směnečnému dlužníkovi ze smlouvy o prodeji nemovitosti uzavřené dne ………………… 

Na základě citované smlouvy dluží směnečný dlužník věřiteli částku ve výši 

…………………………. Kč. Věřitel se domluvil se směnečným dlužníkem 

na pravidelných měsíčních splátkách ve výši …………… Kč, které je dlužník povinen 

hradit vždy k 15. v měsíci a to od 15. 8. 2013 až do splacení poslední splátky k 15. 4. 2014. 

Pro případ prodlení směnečného dlužníka s úhradou jakékoli splátky, je věřitel oprávněn 

předanou blankosměnku doplnit o údaje uvedené v článku II. této dohody. 

IV. Vyplňovací právo 

Směnečný dlužník jako výstavce blankosměnky tímto neodvolatelně souhlasí s tím, 

že věřitel za podmínek a ve lhůtách uvedených v dohodě vyplnil blankosměnku tak, aby se 

z blankosměnky stala plnohodnotná směnka. Na základě tohoto zmocnění má věřitel 

možnost do blankosměnky vyplnit datum splatnosti a směnečnou sumu. Jako datum 

splatnosti věřitel vyplní jakékoliv datum následující po 15. 8. 2013. Směnečná suma bude 

vyplněna ve výši nesplacené zajištěné pohledávky navýšené o příslušenství ke dni vyplnění 

blankosměnky max. do výše 150 000,- Kč. Příslušenství tvoří úrok z prodlení ve  výši 6% 

p.a., který bude počítán samostatně pro každou splátku uhrazenou s prodlením, bez ohledu 

na to, zda se jedná o splátku uhrazenou zcela, částečně nebo vůbec ne. Pokud byla splátka 

k datu splatnosti uhrazena pouze částečně, počítá se úrok z prodlení pouze z neuhrazené 

částky.  

V. Závěrečná ustanovení 

Účastníci této dohody berou na vědomí, že vyplněním blankosměnky se tato stává 

skutečnou směnkou. Po vyrovnání všech závazků směnečného dlužníka vůči věřiteli, je 

věřitel povinen blankosměnku vrátit směnečnému dlužníkovi bez zbytečného odkladu.  

 

V……………………… dne………………………… 

……………………      ................................... 

Směnečný dlužník      Věřitel 

…………………… 

Směnečný rukojmí 

 

Obr.3.5 Vzor dohody o vyplnění blankosměnky 

Zdroj: Vlastní zpracování  



40 

 

Vzory dohod k vyplnění blankosměnky, které využívá GE Money Auto nebo, které mohou 

být použity v obchodních vztazích, jsou uvedeny v přílohách.  

 

3.3 Směnečný platební rozkaz 

Jelikož je směnka vhodná pro věřitele zejména pro její snadnější vymahatelnost, podíváme 

se nyní prakticky i na vymáhání pomocí směnečného platebního rozkazu. Pohledávky 

ze směnek představují zvláštní obchodní, úvěrový, platební či jiný nástroj a jejich uplatnění 

a vymáhání je upraveno specificky.  

Práva ze směnky je možné kromě běžného soudního řízení vymáhat i jinou cestou. 

Tu umožňuje občanský soudní řád ve svém ustanovení: „Předloží-li žalobce v prvopisu 

směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění 

práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, 

aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal 

námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.“ (§ 175, odst. 1 zákona 

č. 99/1963 Sb.) 

Směnečnému platebnímu rozkazu věnuje české právo pouze toto jediné ustanovení 

v občanském soudním řádu, za to ale jde o vcelku komplexní ustanovení.  

Jedná se o zkrácené specifické řízení, jehož výsledkem je právě vydání směnečného 

platebního rozkazu. Ten věřiteli poskytuje silnější právní postavení a také limituje procesní 

možnosti obrany žalovaného. (Chalupa, Reiterman, 2014) 

Zkrácené směnečné řízení je upraveno samostatně, přihlíží se ke zvláštní povaze nároků 

ze směnky. Jelikož existuje zájem na rychlém vyřízení o nárocích ze směnky, úkony soudu 

i účastníků jsou soustředěné a pro jejich provedení jsou stanoveny krátké lhůty. Směnečné 

řízení je procesem koncentrovaným, formálním, rychlým a vycházejícím z abstraktního 

závazku. (Pelikánová, 2000) 

Věcně příslušnými soudy, které projednávají žaloby, jsou krajské soudy, místní příslušnost 

soudu je pak dána na výběr žalobci. Žalobce může směnečný dluh žalovat u soudu, kde má 

žalovaný bydliště nebo, kde je platební místo ze směnky. (Chalupa, Reiterman, 2014) 

Chalupa, Reiterman (2014) také uvádí předpoklady, které jsou nutné, aby soud směnečný 

platební rozkaz vydal. Jsou jimi: 

• výslovný návrh žalobce, 
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• předložení směnečných platebních listin – jedná se o originál směnky 

(tzv. prvopis), o jejíž pravosti není pochyby a další listiny, které jsou potřebné 

k uspokojení práva (např. protestní listiny) 

Pokud jsou uvedené předpoklady splněny, soud vydá směnečný platební rozkaz. V něm je 

uvedeno, aby žalovaný do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady na řízení 

nebo, aby do stejné doby podal námitky, ve kterých musí být uvedeno, co proti směnečnému 

platebnímu rozkazu namítá. Původně byla lhůta na podání námitek pouze 3 dny, jelikož 

ale začaly být směnky využívány i spotřebiteli, pro které byla tato lhůta velmi krátká, podle 

novely č. 42/2012, která novelizovala občanský soudní řád, došlo k prodloužení lhůty 

na 8 dní. K tomuto prodloužení došlo na základě nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 16/12, 

ze dne 16. 10. 2012. Navrhovatelka se zde domáhala zrušení celého § 175 občanského 

soudního řádu. Navrhovatelka uvedla, že „částku okolo 10.000,- Kč si totiž většinou nepůjčují 

bohatí a vzdělaní lidé. Pokud si někdo půjčí částku 10.000,- Kč, nemívá svého advokáta 

ani dostatečné znalosti práva. Po doručení směnečného platebního rozkazu má přitom 3 dny 

na to, aby si advokáta obstaral a současně, aby mu zaplatil několik tisíc korun jako zálohu“ 

(…), „zatímco žalobce měl na přípravu žaloby, jakož i celého postupu několik let, 

navrhovatelka má 3 dny na to, aby podala proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky; 

k později podaným námitkám soud nepřihlíží. (…) Nevěděla, o co jde, a během tří dnů musela 

uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá.“ (Ropková, 2013)  

Následně byla lhůta zákonem č. 45/2013 Sb. opět změněna a došlo k prodloužení lhůty 

na 15 dní. Prodloužením se tak srovnala délka lhůty na stejnou úroveň s ostatními lhůtami 

v občanském soudním řízení, kterými jsou lhůta k podání odporu a lhůta na odvolání. Zároveň 

tato změna poskytuje nyní dostatečnou lhůtu k zaplacení pohledávky a nákladů řízení 

směnečného dlužníka, popř. mu dává prostor k přípravě vyjádření a námitek vůči 

směnečnému platebnímu rozkazu. 

Podmínkou stanovenou v zákoně je, aby „byl směnečný platební rozkaz doručen 

do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno.“ (§ 175, odst. 1 zákona 

č.99/1963 Sb.) 

Řádným opravným prostředkem žalovaného proti směnečnému platebnímu rozkazu jsou 

právě námitky. Pokud by chtěl využít řádný opravný prostředek pouze proti výroku 

o nákladech řízení je tímto prostředkem podle § 175 odst. 6 odvolání, které může využít 

žalobce i žalovaný. Námitky je třeba podat do lhůty 15 kalendářních dní, která běží ode dne 

doručení směnečného platebního rozkazu žalovanému. Tyto námitky musí být vždy 
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odůvodněny, nevedou ke zrušení směnečného platebního rozkazu, ale k nutnosti jejich 

projednání v řízení o námitkách. V návaznosti na výsledek projednání těchto námitek soud 

vydá rozsudek, ve kterém vysloví, že směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti, nebo 

jej zrušuje a je uvedeno v jakém rozsahu. (Chalupa, Reiterman, 2014) 

V případě, že žalovaný nevznese námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu včas, 

nelze k nim později přihlédnout, a to ani v odvolacím řízení. 

Pokud žalovaný v dané lhůtě námitky nepodá, směnečný platební rozkaz nabývá účinků 

pravomocného rozsudku, na jehož základě je možné zahájit exekuční řízení. 

Tento styl řízení je velkou výhodou pro žalobce, který nemusí uvádět nic jiného než to, že 

je majitelem dané směnky. Důležité je zde však také procesní hledisko, kdy žalobce musí 

předložit směnku platnou, tedy již doplněnou. Majitel vyplňovacího oprávnění tak musí 

doplnit blankosměnku před uplatněním směnky.  

 
Obr. 3. 6 Schéma řízení o vydání směnečného platebního rozkazu 

Zdroj: Chalupa, Reiterman, 2014, str. 174 
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3.4 Výhody využití 

Na závěr této kapitoly se budeme věnovat vymezení a shrnutí výhod, na které jsme narazili 

v průběhu kapitoly, a které plynou z využití blankosměnky pro věřitele a dlužníky.  

Blankosměnka, zejména pokud je využívána k zajištění závazků, má své nesporné výhody 

a to především pro věřitele. V obchodně právních vztazích mohou mít firmy výhodnější 

postavení v případě, že si nechají od dlužníka vystavit blankosměnku.  

3.4.1 Z pohledu věřitele 

Hlavní výhodou blankosměnek je zejména jejich flexibilita, může se přizpůsobit aktuálním 

potřebám obchodního styku. Tuto výhodu můžeme spatřovat nejprve u obou účastníků. 

Dlužník podepíše blankosměnku, aby získal úvěr či půjčku a souhlasí s tím, 

že pokud by porušil smluvní podmínky, může věřitel blankosměnku vyplnit a přeměnit tak 

na směnku úplnou. Je rád, že získal finance, které potřeboval a v tuto chvíli si neuvědomuje 

úskalí blankosměnky, která pro něj skýtá. Pro věřitele je velkou výhodou neurčitost výše 

závazku. Může si doplnit do blankosměnky částku, která bude přesně pokrývat dlužnou 

částku, úroky z prodlení i náklady na vymáhání. Věřitel může využít blankosměnku až 

v případě, kdy se marně pokoušel vymáhat dluh ze smlouvy. S tím souvisí i nevyplněné 

datum splatnosti směnky. Toto datum nemusí být stejné jako datum splatnosti zajištěné 

pohledávky, to dává věřiteli možnost vymáhat pohledávku i v případě, že by se jednalo už 

o promlčenou pohledávku, kterou by bez směnky jinak žalovat už nemohl.  

Jednou ze zásadních výhod využití blankosměnky pro věřitele je snadnější vymahatelnost. 

Věřitelé mají výhodnější procesní postavení při vymáhání pohledávek zajištěných směnkou 

u soudu a rychleji může dosáhnout na exekuční titul proti dlužníkovi. Zákon kromě 

formálních požadavků neváže vznik směnečných závazků na další náležitosti. Vlastník 

směnky při jejím vymáhání pouze musí prokázat, že je skutečně majitelem této směnky. Je 

pro něj rychlejší a jednodušší využít směnečný platební rozkaz. Jedná se o zjednodušené 

soudní řízení, které slouží k vymáhání závazků dlužníka ze směnky. Výhodou tohoto řízení je 

rychlost. Existují kratší lhůty pro vydání rozhodnutí a dlužník má omezené možnosti vznášet 

námitky a podávat opravné prostředky. Zajištění blankosměnkou se tak stává i velmi 

výhodným prostředkem oproti klasickým zajišťovacím nástrojům, směnečná pohledávka 

může být tímto způsobem velmi rychle a snadno vymahatelná.  
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3.4.2 Z pohledu dlužníka 

Vymezit nějaké výhody, které plynou z využití blankosměnky pro dlužníky, je poměrně 

složité. Obecně by se dalo říci, že použití blankosměnek je pro dlužníky velmi rizikové. 

I přesto, ale můžeme najít pár výhod.  

Jednu z výhod můžeme spatřovat v jednoduchosti a materiální nenáročnosti. Dlužník 

s vystavením blankosměnky nemusí nést žádné další náklady, jako tomu může být 

např. u bankovní záruky. Vystavení blankosměnky není ani administrativně náročné, je třeba 

dbát zejména na formální náležitosti, aby se jednalo po doplnění o platnou směnku. Dále není 

nezbytně nutné, aby na blankosměnce figurovala další osoba, jako v případě ručení, nicméně 

z hlediska věřitele je doporučována.  

Dále může být blankosměnka rychlou a snadnou možností, jak uspokojit požadavek 

věřitele na zajištění závazku. 
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4. Rizika z pohledu dlužníka a věřitele a jejich řešení 

V předchozí kapitole jsme se zabývali výhodami blankosměnek. Nyní nám může připadat, 

že blankosměnka na první pohled může být ideálním nástrojem pro zajištění závazků. 

Přes množství výhod, ale nemůžeme přehlížet rizika, která s využitím blankosměnky souvisí. 

Může se totiž stát nástrojem také lehce zneužitelným. Proto se v této kapitole zaměříme 

na identifikaci rizik, které vyplývají z využití blankosměnky. V úvodu kapitoly si rizika 

rozdělíme z několika hledisek. Na rizika budeme nahlížet jak z pohledu dlužníka, tak 

i z pohledu věřitele. Dále je budeme klasifikovat podle významnosti a podle toho, zda jsou 

odstranitelná či je lze pouze nějakým způsobem minimalizovat. Zároveň se ke každému riziku 

budeme snažit stanovit takové návrhy řešení, které by měly předejít těmto rizikům, popř. které 

by měly rizika eliminovat.  

 

4.1 Rozdělení rizik 

Rizika můžeme rozdělit podle: 

• významnosti 

o excesivní vyplnění blankosměnky, 

o ztráta či zničení blankosměnky, 

o nemajetnost dlužníka. 

• toho, zda jsou odstranitelná, 

o nemajetnost dlužníka, 

o nesprávné vyplnění blankosměnky věřitelem 

• toho, zda je lze omezit, 

o excesivní vyplnění blankosměnky, 

o ztráta či zničení blankosměnky, 

• dlužníka 

o samotné vyplnění blankosměnky, 

o excesivní vyplnění blankosměnky, 

o námitky, 

• věřitele 

o nemajetnost dlužníka, 

o nesprávné vyplnění blankosměnky věřitelem, 

o ztráta či zcizení blankosměnky. 
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Nyní se podíváme na jednotlivá rizika blíže, rovnou z pohledu dlužníka a věřitele 

a zároveň si vyjasníme, zda jsou rizika odstranitelná a jakými způsoby je možné je 

eliminovat. 

 

4.2 Rizika z pohledu dlužníka 

4.2.1 Samotné vyplnění blankosměnky 

Využití blankosměnek je rizikové především právě pro dlužníka. Již samotné vyplnění 

blankosměnky je určitou hrozbou pro dlužníky, kteří svůj závazek nejsou nyní schopni plnit 

a to zejména v případě, kdy dlužník podepisoval blankosměnku s vědomím, že svým 

závazkům dostojí. Již samotné vyplnění je pro něj nyní rizikem, které mu může přinést řadu 

problémů. Věřitel má následně možnost mu úplnou směnku předložit k placení, převést na 

třetí osobu či podat návrh k soudu na směnečný platební rozkaz a dlužník se tak velmi rychle 

může dostat do problémů.  

4.2.2 Excesivní vyplnění blankosměnky 

V případě, že majitel vyplní blankosměnku chybně, je to právě on, kdo musí prokázat, 

že byla blankosměnka vyplněna odlišně oproti dohodě. V průběhu práce už jsme některá 

rizika, která pro dlužníka vyplývají z využití blankosměnky, několikrát zmínili. Nyní 

se podíváme, jak tyto rizika, co nejvíce omezit. 

Obrana dlužníka by měla v každém případě začít již před vyplněním blankosměnky. 

Především by si měl dobře rozmyslet, zda blankosměnku vůbec podepsat. Jelikož je důkazní 

břemeno na dlužníkovi, je třeba, aby se co nejvíce snažil již při vystavení blankosměnky 

a vzniku dohody o jejím vyplnění, zahrnout do nich opatření, které by mu následné 

prokazování špatného vyplnění ulehčily. Jelikož těchto prostředků, kterými by snížil riziko 

zneužití nabyvatelem, nemá dlužník mnoho, měl by se snažit o jejich využití v maximální 

míře. 

V prvé řadě je důležité, aby dohoda o vyplnění blankosměnky byla sepsána písemně, 

i když zákon povoluje i jiné formy – může být uzavřena i ústně či konkludentně. 

Ke konkludentní dohodě o vyplnění blankosměnky blíže rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

17. 12. 2008, sp. zn. 29 Odo 1621/2006: „Směnka, o jejíž úhradě bylo rozhodnuto směnečným 

platebním rozkazem, byla původně blankosměnkou, tj. směnkou neúplnou, neobsahující 

(záměrně) údaj o směnečné sumě a o splatnosti, s tím, že tyto scházející údaje měly být 

doplněny v souladu s dohodou o vyplnění. V situaci, kdy zmíněnou 
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blankosměnku, která neobsahovala (krom výše uvedeného) ještě údaj data vystavení, 

dovolatelé… museli být minimálně srozuměni s tím, že žalobkyně blankosměnku (také) o tento 

údaj doplní. Skutečnost, že v dohodě o vyplnění není výslovné a konkrétní ujednání o způsobu 

a podmínkách doplnění tohoto údaje obsaženo, přitom není rozhodující, když nevylučuje 

existenci jiné dohody v tomto směru, přičemž konkludentní projev vůle dovolatelů a žalobkyně 

z jejich chování dovodit lze.  

V této souvislosti rovněž nelze přehlédnout, že - na rozdíl od údajů směnečné sumy a data 

splatnosti - pro doplnění data vystavení není zásadně potřebné ujednání konkretizující 

podmínky a způsob vyplnění zmíněného údaje.“ (Profipravo.cz, 2009) 

Ústním i konkludentním formám by se však měly obě strany vyhnout. V  dohodě stanoví 

dlužník hranice, kterých by se měl věřitel při vyplňování držet. Mělo by být v zájmu dlužníka, 

aby dohoda existovala v písemné formě, jelikož je to právě on, kdo je v nevýhodné pozici, 

kdo bude muset dokazovat odchylné vyplnění od dohody, a to se mu bude prokazovat 

bez písemné dohody velmi těžce. I pro věřitele by mělo být důležité, aby dohoda existovala 

písemně. Jeho oprávnění doplnit blankosměnku by tak bylo nesporné a nezpochybnitelné. 

Dlužník má možnost určit hranice, kterých se má držet při vyplnění také samotným textem 

blankosměnky, především pak do jaké míry ji vystavuje nevyplněnou. Určitě můžeme 

doporučit k dohodě o vyplnění blankosměnky připojit i fotokopii blankosměnky, dlužník 

pak může snadněji prokázat, v jakém stádiu nehotovosti byla blankosměnka vystavena. 

(Kotásek, 1998)  

Dále záleží na nevyplněných náležitostech blankosměnky. Nejčastěji se jedná o směnečnou 

sumu a datum splatnosti, proto se podíváme, jak by bylo možné v dohodě omezit věřitele, 

aby údaje nemohl vyplnit zcela ze své libovůle. Doplnit směnečnou sumu umožňuje věřiteli 

zahrnout do této částky, kromě dluhu i úroky z prodlení a náklady na vymáhání. Dlužník, 

by se měl snažit prosadit, aby na blankosměnce byla uvedena také informační doložka 

s maximální částkou, kterou by věřitel mohl doplnit. V případě, že by došlo k převedení 

směnky na jiného majitele, byl by tento údaj uveden přímo na blankosměnce a nabyvatel 

směnky by ji tak nemohl vyplnit odlišně od ujednání.  

Jako doporučení je možné uvést, aby se dlužník snažil co nejvíce konkretizovat také datum 

splatnosti, např. 30. den po splatnosti, nebo uvést přímo konkrétní datum. Dlužník by tak měl 

představu, kdy blankosměnka může být převedena na úplnou směnku, popř. v jaký den je 

splatná, a bude mít také informaci, od kdy poběží promlčecí lhůta. Zde záleží na vůli stran, 

jak konkrétně si v dohodě stanoví doplnění náležitostí, pro věřitele je naopak výhodná 
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co největší volnost. Jelikož ale na straně věřitele stojí převážně bankovní instituce a velké 

společnosti, není prostor pro vyjednávání těchto podmínek pro dlužníky bohužel příliš velký. 

Prostředkem, kterým může dlužník snížit riziko, může být také informační doložka 

na směnce. Účastníci, kteří přijdou do styku se směnkou, jsou tak informováni o tom, 

že blankosměnka existuje, že je k ní zřízeno vyplňovací oprávnění a v dohodě najde způsob, 

jakým má blankosměnku doplnit. Pokud by nevyužil vyplňovacího oprávnění 

a blankosměnku doplnil jiným způsobem, jednal by tak v hrubé nedbalosti. Můžeme tedy jen 

doporučit, aby se na směnce objevily základní informace z dohody, jak má být blankosměnka 

doplněna. (Kotásek, 1998)  

Pokud by i přesto došlo k chybnému vyplnění, může dlužník využít prakticky svou jedinou 

možnou obranu, kterou jsou námitky. 

4.2.3 Námitky dlužníka 

Blankopodpisatel má k dispozici všechny směnečné námitky, jako kterýkoliv jiný 

směnečný dlužník (ZSŠ nečiní žádné rozdíly mezi směnkami emitovanými v hotové podobě 

a směnkami dohotovenými později.) Zde se ale nyní budeme zabývat námitkami, 

které využije právě při špatně vyplněné blankosměnce.  

Úprava těchto námitek je obsahem § 10 ZSŠ, který upravuje určité otázky, které 

s blankosměnkami souvisí, především právě okruh přípustných námitek dlužníka vůči majiteli 

směnky, který doplnil blankosměnku na platnou směnku. Dá se říci, že tedy upravuje až 

samotný závěr existence blankosměnek. (Kovařík, 2011) 

Podstatou námitek, které jsou uvedeny v tomto ustanovení je vyplnění blankosměnky 

v rozporu s obsahem vyplňovacího oprávnění. Exces při doplňování blankosměnky může být 

způsoben porušením dohody, jak vyplnit blankosměnku, nerespektováním zvyklostí, 

které bývají dodržovány při jejím vyplňováním popř. i kombinací obou možností. Námitku 

může uplatnit kterýkoli ze směnečných dlužníků. Je uplatnitelná proti věřiteli, 

který blankosměnku vyplnil, či proti všem dalším věřitelům, kteří vstoupili do práv povinností 

vyplnitele, i proti každému majiteli, který nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání 

směnky provinil hrubou nedbalostí. Nelze ji ale uplatnit proti věřiteli, který směnku nabyl 

po jejím vyplnění indosací, ani proti dalším nabyvatelům směnky. Možnost uplatnění této 

námitky tak končí první indosací směnky, která byla uskutečněna po vyplnění blanka. 

(Chalupa, 2006) 

O protismluvní vyplnění jde nejen tehdy, pokud odporuje výslovně úmluvě, ale také tehdy, 

přesahuje-li rozsah daný prázdnými místy, protože náležitosti vyplněné podpisatelem směnky 
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jsou bez jeho souhlasu, popř. bez souhlasu i jiných účastníků, vyplňovacím právem 

již nedotknutelné. (Šnyrch, 1997)  

Toto ustanovení také chrání poctivého majitele směnky a je právě na dlužníkovi, 

aby namítl a případně i prokázal, že byla blankosměnka doplněna chybně. Prokáže-li dlužník 

tuto skutečnost, bude dále nutno prokázat majiteli směnky, že ji nabyl ve zlé víře 

nebo se provinil hrubou nedbalostí. Zde je potřeba odlišovat prvního majitele blankosměnky 

a majitele další. V případě prvního majitele stačí prokázat, že došlo k vyplnění odlišnému 

od ujednání v dohodě. Může takto postupovat vědomě – je ve zlé víře, anebo neví, jak směnku 

doplnit – v tomto případě by šlo o hrubou nedbalost.  

Námitku excesivního vyplnění může využít pouze dlužník, který se záměrně podepsal 

na listinu záměrně neúplnou a s nímž byla uzavřena dohoda o jejím vyplnění, může se ale 

jednat i o neformální ujednání mezi dlužníkem a věřitelem. Tuto námitku nemohou tedy 

využít ti, kdo se na směnku podepsali až po jejím vyplnění. Tyto osoby znají, jak úplná 

směnka vypadá a svým podpisem prokazují vůli se zavázat, bez ohledu na to, jak tato směnka 

vznikala. (Kovařík, 2009) 

To potvrzuje i rozsudek Vrchního soudu v Praze: „Dlužníci, kteří se podepsali 

na blankosměnku před jejím doplněním, stávají se vyplněním směnky směnečnými dlužníky 

s účinky ex tunc od vydání listiny. Dohoda o vyplnění blankosměnky podle čl. I. § 10 zákona 

směnečného a šekového nemá stanovenu žádnou formu. Nedostatek takové dohody musí 

prokázat ten, kdo je na směnce podepsán. Podepíše-li blankosměnku osoba, 

která prokazatelně uzavřela smlouvu o vyplnění směnky s nabyvatelem směnky také jako 

zástupce jiného účastníka směnečného vztahu, je nutno nejméně neformální dohodu 

o vyplnění směnky považovat za prokázanou rovněž mezi tímto podepsaným a prvým 

majitelem listiny.“ (Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. 5 Cmo 

556/2000) 

Proti komu může být námitka uplatněna? Zde je třeba odlišit, jestli je uplatňována proti 

prvnímu majiteli, nebo proti dalším. V případě, že je námitka uplatňována proti prvnímu 

majiteli, postačí dlužníkovi, aby dokázal, že je směnka vyplněna odlišně oproti dohodě.  

Situace se pro dlužníka však zkomplikuje, pokud dojde k převodu blankosměnky. 

V případě, že se jedná o majitele, který blankosměnku nabyl, bude muset dlužník prokázat, 

že majitel při nabývání jednal ve zlé víře, nebo že se dopustil hrubé nedbalosti, což se ne vždy 

může zdařit. (Kotásek, 1998)  
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U dalších majitelů je třeba také odlišit, zdali nabyli pouze blankosměnku od případu, 

kdy směnka původně sice blankosměnkou byla, ale na majitele již byla převedena jako 

směnka hotová. V posledním uvedeném případě již dlužník nemůže využít § 10 ZSŠ, 

ale pouze obecné ustanovení o převodu směnek podle ustanovení § 17 ZSŠ. Majitel směnky 

v tomto případě vůbec nemusí vědět, že se původně jednalo o blankosměnku. (Kovařík, 2011) 

V případě, že další majitelé nabyli blankosměnku, je prokazování pro dlužníka snazší, 

pokud prokazuje zlou víru nebo hrubou nedbalost. Proti tomuto špatnému vyplnění mu může 

pomoci informační doložka na směnce. 

Ve zlé víře jedná majitel směnky, který sice vyplňovací právo zná, ale nedodrží 

ho a blankosměnku přesto vyplní odlišně. Jedná se o jeho vědomou činnost, která vede 

ke zneužití blankosměnky a nemůže se zde jednat o jednání v omylu. 

Hrubá nedbalost se poměřuje s běžnou obchodní opatrností. Nabyvatel má málo času 

na rozhodnutí, dostal omezené informace, nebo obtížně rozpozná podvržené listiny. 

Prokázání zlé víry či hrubé nedbalosti je v praxi velmi složité, zlepšením důkazní situace 

pro dlužníka by mohla být informační doložka na blankosměnce, ve které by bylo obsaženo, 

že se jedná o blankosměnku a jaké údaje mají být do blankosměnky doplněny, obecně je však 

tato situace pro dlužníka velmi nelehká. 

Aby mohla být námitka protimluvního vyplnění blankosměnky úspěšná, je třeba námitku 

řádně odůvodnit a to ve stanovené námitkové lhůtě. Dlužník musí uvést v čem přesně je 

blankosměnka vyplněna odlišně oproti dohodě (jaké mělo být doplněno správné datum 

splatnosti, jaká měla být výše směnečné sumy, atd.). Výsledkem úspěšné námitky excesivního 

vyplnění je zmaření možnosti věřitele domáhat se zaplacení směnečné sumy po dlužníkovi. 

(Onderová, 2010)  

To potvrzuje i rozhodnutí Vrchního soudu v Praze: „Vyplní-li majitel směnku, která byla 

vydána jako neúplná (blankosměnku), odlišně od ujednání o jejím vyplnění, není z tohoto 

důvodu směnka neplatná. Nesprávné vyplnění jen zakládá námitku dlužníka ve smyslu 

čl. I. § 10 ZSŠ“ (Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 10. 1998, sp. zn. 5 Cmo 

125/1998) 

 

4.3 Rizika z pohledu věřitele 

Pokud bychom srovnali nevýhody pro dlužníka a výhody pro věřitele, jeví 

se blankosměnka pro věřitele jako výborný zajišťovací prostředek. Nevýhod je ve srovnání 
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s výhodami totiž podstatně méně. I přesto můžeme najít ale i nevýhody, které věřitele 

znevýhodňují a pro které by ani věřitelé neměli používat blankosměnku bez obezřetnosti.  

4.3.1 Nemajetnost dlužníka 

Blankosměnka má pro věřitele totiž jednu obrovskou nevýhodu. Ta se projeví v případě, 

kdy výstavce jako směnečný dlužník a dlužník ze zajišťovaného závazku jsou jedna a tatáž 

osoba a dlužník neplní z důvodu nemajetnosti. V této chvíli nepřináší blankosměnka 

pro věřitele žádné výhody, jako zajištění nemá žádnou cenu, protože ze závazku nemusí 

vůbec nic dostat.  

Zde bychom se nyní vrátili k praktickému případu ze třetí kapitoly. Jak již bylo řečeno, 

obchodní společnost H. si své závazky chtěla zajistit pomocí blankosměnky, kterou vystavil 

dlužník s vyplněnou sumou a svým podpisem. Po vystavení blankosměnky, ale dlužník 

ze svého závazku uhradil pouze dvě splátky a následně přestal platit právě z důvodu 

nemajetnosti. Obchodní společnost H. se nejprve snažila s dlužníkem ještě domluvit, 

jelikož však dlužník nebyl schopen pokračovat v hrazení splátek, rozhodla se uplatnit 

blankosměnku. Právní zástupce obchodní společnosti H. vyplnil blankosměnku podle 

ujednání ve směnečném prohlášení a podal návrh k soudu. Ten následně vydal směnečný 

platební rozkaz, který ukládal dlužníkovi zaplatit danou částku do 3 dnů nebo podat proti 

tomuto rozhodnutí do stejné lhůty námitky. Dlužník na toto rozhodnutí nereagoval a bylo 

rozhodnuto o exekuci na dlužníkův majetek. Jelikož dlužník měl svých závazků však více, 

které nebyl schopen v té době splácet, podal návrh na insolvenci. Celá věc je nyní stále 

v řešení a obchodní společnost H. zbytek částky ze své nemovitosti prozatím stále nezískala.  

4.3.2 Nesprávné vyplnění blankosměnky věřitelem 

Nástrahy musí překonat věřitel také při samotném vyplňování blankosměnky. 

K tomu věřitel přistoupí nejčastěji v okamžiku, kdy je dlužník lhostejný a ve zpoždění 

se splácením svého dluhu, který již je po splatnosti. Aby mohl věřitel směnku žalovat 

a realizovat tak své zajištění, je třeba blankosměnku vyplnit. Zde by si měl dát obzvlášť 

pozor, protože jakékoliv odchýlení od dohody, může znamenat chybné vyplnění a výstavce 

směnky v tomto případě není ochoten znovu směnku vystavit, většina chyb při vyplnění je 

potom ztrestána námitkou dlužníka, která může přivodit neúspěch věřitele při směnečném 

řízení. Již při emisi klasické směnky existuje vysoké riziko neplatnosti pro nedodržení 

formálních náležitostí, které jsou předepsány v zákoně ZSŠ. U blankosměnky je toto riziko 

ještě vyšší, může se stát, že blankosměnka bude obsahovat více bílých míst, než které je 
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majitel směnky oprávněn vyplnit. Právě neplatnost blankosměnky popř. směnky je vysokým 

rizikem právě pro věřitele, mnohdy však jedinou záchranou pro dlužníky. 

Problematická pro věřitele může být také zásada směnečné přísnosti. Tato zásada se 

materiálně projevuje v přísném požadavku na náležitostí směnky, pokud by kterákoliv 

z těchto náležitostí chyběla, jednalo by se o neplatnou směnku. Následně by dlužník mohl 

vznést námitky neplatnosti proti majiteli takové směnky. Formální stránkou směnečné 

přísnosti je pak již zmiňované zrychlené řízení, kdy soud na návrh žalobce může vydat 

směnečný platební rozkaz, který může skončit i exekucí na dlužníkův majetek. Zde je tedy 

doporučením pro věřitele, aby se zvýšenou opatrností věnoval pozornost všem náležitostem 

směnky, popř. blankosměnky, aby se tak vyhnul problémům, které mohou vznikat s formálně 

neplatnou směnkou, která má nedostatky a chybí jí některé z podstatných náležitostí. (Prchal, 

2012) 

V případě chybného doplnění může dlužník podat námitky. Prokáže-li, že blankosměnka 

byla opravdu vyplněna v rozporu, neznamená to pro věřitele ve všech případech nemožnost 

domoci se úspěšně po dlužníkovi plnění ze směnky. Rozhodující pro něj bude, který z údajů 

doplnil špatně. Onderová (2010) uvádí následující situace, kdy může být věřitel v rozporu 

s dohodou. 

V prvním případě, který může nastat, věřitel vyplnil směnečnou sumu vyšší, než která byla 

ujednána v dohodě. Kovařík (2009) uvádí, že pokud je uvedena na směnce částka vyšší, není 

tím výkon ze směnky zcela zmařen. V částce nesprávně vyšší je totiž obsažena i částka 

správná nižší, o nesprávném vyplnění tak můžeme hovořit pouze v rozsahu, ve kterém vyšší 

částka převyšuje správnou nižší částku. Jedná-li se o kvantitativní porušení dohody, má 

dlužník povinnost zaplatit směnku pouze do výše, na kterou věřitel měl oprávnění vyplnit. 

O rozpor s dohodou se nebude jednat tehdy, kdy je přímo v dohodě stanoveno určité rozmezí, 

v rámci kterého může být údaj do blankosměnky doplněn. Jestliže však věřitel vyplní částku 

nižší, než která byla sjednána, jde o podvyplnění směnky. Věřitel nemusí vymáhat celou 

částku, na kterou má nárok, nižší suma je v dohodě zahrnuta již v částce vyšší, proto ani nejde 

o vadné vyplnění blankosměnky.  

Druhá situace platí pro všechny ostatní údaje, které se do blankosměnky vyplní v rozporu 

s dohodou (např. nesprávně vyplněný údaj remitenta, platební místo, datum vystavení, datum 

splatnosti…). Pokud je mezi dlužníkem a věřitelem dohodnuto, aby byl určitý údaj 

do blankosměnky doplněn, ale on to nesplní (např. nevyplní datum splatnosti), absence tohoto 

údaje by však nezpůsobila neplatnost směnky, ale byla by splatná na viděnou 
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(tzv. vistasměnka). Pokud však bylo ujednáno, že datum splatnosti má být doplněn, jedná se 

o blankosměnku. Třetí osoby, které by neznaly tyto okolnosti, by mohly listinu považovat 

za směnku, a proto je třeba chránit jejich dobrou víru. Z čehož jde usoudit, že by se jednalo 

o porušení dohody a dlužník by mohl být se svou námitkou zcela úspěšný. (Kovařík, 117) 

Poslední situace, kterou se budeme zabývat, je případ, kdy doplnění určitého údaje 

do blankosměnky není dohodnut, ale věřitel jej přesto doplní. V praxi je časté, že dlužník 

vystaví blankosměnku, ve které schází směnečná suma a např. datum vystavení. Vyplňovací 

oprávnění poskytne však věřiteli pouze k doplnění směnečné sumy, ale nebude mít oprávnění 

vyplnit datum vystavení. Pokud by věřitel údaj doplnil, učinil by tak nad rámec dohody 

a dlužník by mohl uspět s námitkou protimluvního vyplnění blankosměnky. V případě, 

že ale věřitel tento údaj nedoplní, půjde o neplatnou směnku a věřitel by tak ve směnečném 

řízení rovněž nemohl být úspěšný. (Onderová, 2010)  

K opačnému názoru však dospěla rozhodovací praxe. Je prakticky nepředstavitelné, 

aby osoba, která se podepisuje na líci listiny, jejíž text i v nedoplněné podobě zcela jasně 

ukazuje na budoucí směnku, ale která neuvádí na tomtéž líci směnečnou sumu, byla 

při zdravém vědomí podepsána bez toho, aby si podpisovatel ujasnil, jaký bude další osud 

tohoto zřejmého torza. To nesouvisí ani tak s uplatňováním směnečněprávních předpisů, jako 

s běžnou lidskou opatrností. Tedy obecně je nutné při podpisu takové listiny nutně 

předpokládat, že určité, opět pravidelně zcela neformální ujednání mezi účastníky vznikne 

i ohledně dalšího osudu bílých míst.“ (Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 

2001, sp. zn. 5 Cmo 556/2000) 

Jako další rozhodnutí, které je v rozporu s výše uvedeným uvádí Onderová (2010) ve svém 

článku už v práci jednou citovaný rozsudek Nejvyššího soudu. Jednalo se o to, 

že v projednávané věci nebylo pochyb o tom, že směnka, která měla být uhrazena na základě 

směnečného platebního rozkazu, byla původně blankosměnkou, jejíž nevyplněné údaje 

(směnečná suma a datum splatnosti) měly být vyplněny v souladu s dohodou. Krom výše 

uvedeného blankosměnka neobsahovala také datum vystavení. Směneční rukojmí, kteří 

blankosměnku podepsali, museli být srozuměni s tím, že žalobkyně tento údaj doplní i přesto, 

že v dohodě nebylo ujednáno, jakým způsobem a za jakých podmínek lze datum vystavení 

doplnit. Podle uvedeného rozhodnutí platí, že pokud v blankosměnce chyběla směnečná 

suma, datum splatnosti a datum vystavení, přičemž platí, že podle dohody, která upravovala 

podmínky doplnění pouze pro směnečnou sumu a datum splatnosti, bylo majiteli uděleno 
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právo vyplnit i údaj data vystavení. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2008, 

sp. zn. 29 Odo 1621/2006) 

Uvedené judikáty mají pro dlužníky velmi nepříznivé důsledky. Vyplývá, že věřitel může 

do blankosměnky doplnit nejen údaje obsažené v dohodě, ale také jakýkoli další chybějící 

údaj, proto/že se předpokládá konkludentní udělení vyplňovacího práva ohledně chybějících 

údajů. (Onderová, 2010)  

 

4.3.3 Riziko ztráty či zcizení blankosměnky 

Další nevýhodu můžeme spatřovat v „křehkosti“ blankosměnky. Blankosměnka 

představuje šanci na směnku, právě proto bývá listinou zpravidla velmi cennou a to nikoliv 

pro to, co v ní vtěleno je, ale pro to, co v ní vtěleno může být. Listinu je proto třeba pečlivě 

střežit, pokud by došlo k jejímu fyzickému zničení či poškození, celý směnečný závazek by 

zanikl. Ztracení či zničení blankosměnky by pro majitele představovalo značnou ztrátu. 

(Kovařík, 2011) 

Již při vystavení blankosměnky je možné myslet na prevenci a omezit riziko ztráty či 

zcizení vyhotovením 2 listin. Jedna listina by zůstala majiteli směnky, druhá by byla uložena 

do notářské či advokátní úschovny.  

Možností, jak eliminovat riziko ztráty či zcizení, může být umoření. Umoření listin je 

upraveno v zákoně č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních v § 303 a následují, umořit 

lze podle tohoto zákona ztracenou nebo zničenou listinu, kterou je třeba předložit k uplatnění 

práva. Umoření směnky pak umožňuje § 90 ZSŠ: „Směnku, která se ztratila nebo byla 

zničena, lze prohlásit za umořenou.“ (§ 90, odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb.)  

„Účelem umoření blankosměnky je poskytnout ochranu hmotněprávnímu nároku 

spojenému se ztracenou nebo zničenou blankosměnkou tím, že výrokem o umoření budou 

navrhovateli zachována práva ze ztracené blankosměnky. Současně může být jejím umořením 

sníženo riziko jejího zneužití třetí osobou, která získá kontrolu nad směnkou protiprávně 

(v případě její ztráty či zničení).“ (Pakosta, 2013) 

Teorie ale není jednotná v názoru, zda blankosměnku umořit lze. Kovařík (2011) ve své 

knize blankosměnku za umořitelnou nepovažuje a to z toho důvodu, že blankosměnka zatím 

není cenným papírem, není v ní ukryto žádné právo a nelze ji proto k výkonu práva vůbec 

předložit. Ovšem možnosti umoření blankosměnky není vyloučena, existuje i názor zcela 

opačný. Chalupa (2006) tvrdí, že je způsob umoření blankosměnky závislý na tom, zda 

blankosměnka obsahuje veškeré podstatné náležitosti, či nikoliv. 
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V případě, že blankosměnka obsahuje veškeré podstatné náležitosti, je třeba ji umořovat 

jako směnku, neexistuje totiž důvod, proč nepostupovat podle úpravy přijaté pro směnky, 

v případě, že v blankosměnce chybí pouze některá ze směnečných doložek. (Chalupa, 2006, 

str. 96) 

Pokud však blankosměnka postrádá jednu z podstatných náležitostí, nelze ji umořit jako 

směnku, protože před jejím vyplněním zatím směnkou není. I přesto však umoření 

blankosměnky není nepřípustné. Blankosměnku v tomto případě můžeme umořit jako prostou 

listinu. (Chalupa, 2006, str. 96)  

Podle toho, jakým způsobem byla blankosměnka umořena, je odlišná také umořovací 

lhůta. Pokud byla umořena jako směnka, je tato lhůta dvouměsíční, jestliže byla umořena 

pouze jako obecná listina, je tato lhůta jednoroční.  
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5. Závěr 

Tato diplomová práce popisuje využití a rizika blankosměnek v obchodní sféře, zejména 

v bankovnictví. Snahou bylo poskytnout v rámci daného rozsahu ucelený pohled na danou 

problematiku.  

Blankosměnka má na území České republiky svou tradici a je stále hojně využívána. Přesto 

nemůžeme říci, že by byla právně upravena dokonale. Strohost právní úpravy poskytuje 

spoustu prostoru pro judikaturu a teorii, ale také neodpovídá aktuálním potřebám obchodního 

styku, jelikož je blankosměnka velmi lehce zneužitelná. Z jednoduché právní úpravy složitého 

institutu pak vyplývá spousta otázek a výkladových pochybností. Jsou tak vytvářeny 

podmínky k neustálému zkoumání a k nové argumentaci. 

Blankosměnka jako zajišťovací prostředek je i dnes stále aktuální. Rozhodnutí o nástroji 

zajištění je na věřiteli, a jelikož právě pro věřitele blankosměnka skýtá spoustu výhod, je 

využívána velmi často. Pro věřitele je použití velmi rychlé a snadné. V případě doplnění si 

musí dát pozor, aby blankosměnku vyplnil dle dohody a splňovala veškeré podstatné 

náležitosti, aby mohla být uznána jako platná směnka. Vymahatelnost směnky je pro něj pak 

také rychlejší a snadnější díky směnečnému řízení. Blankosměnku je možné použít jako 

prostředek zajištění v podnikatelské sféře, zejména v bankovnictví. 

Cílem mé práce bylo analyzovat využití blankosměnek jako zajišťovacího institutu. 

Zhodnotit výhody a nevýhody z pohledu dlužníka a věřitele, které hrozí při využití 

blankosměnek, a především zjistit, jak tyto výhody maximalizovat a nevýhody omezit. 

Blankosměnky, jako nástroj zajištění, jsou velmi často využívány v bankovnictví. 

Jejich použití se zúžilo pouze na zajištění komerčních úvěrů, ale i přesto je banky používají 

jako zajištění téměř každého takového úvěru, což vyplývá i z analýzy využití blankosměnek 

mezi největšími bankami na území České republiky, které po klientech stále vyžadují 

vystavení blankosměnky jako zajištění. 

Využít blankosměnku mohou i další podnikatelé. Výběr nástroje zajištění je rozhodnutím 

věřitele, popřípadě rozhodnutím na základě dohody s dlužníkem. Důvodem, proč si 

podnikatelé jako nástroj zajištění vybírají právě blankosměnku s nevyplněnou směnečnou 

sumou, je zejména její flexibilita, která umožňuje podnikatelům zajistit si své obchody. 

Konečnou dlužnou částku si může navýšit o úroky z prodlení a náklady na vymáhání dluhu. 

Z pohledu věřitele je blankosměnka výborným zajišťovacím instrumentem. Poskytuje mu 

totiž řadu výhod. Kromě již zmiňované flexibility je výhodou také neurčitost výše závazku 

a snadnější vymahatelnost. Pro věřitele je určitě přínosem, že si může doplnit do směnky 
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nevyplněné údaje. Především u směnečné sumy mu tato možnost přináší prostor pro zahrnutí 

dlužné částky i dalších nákladů. Směnka je také daleko rychleji vymahatelná, věřitel musí 

pouze prokázat, že je majitelem dané směnky. 

Z pohledu dlužníka už blankosměnka přináší výhod daleko méně, zdali vůbec. Výhody 

můžeme spatřovat v jednoduchosti a materiální nenáročnosti. Dlužník s vystavením 

blankosměnky nemusí nést další náklady, její vystavení je administrativně nenáročné. Může 

se jednat také o rychlou a snadnou možnost, jak uspokojit požadavek věřitele na zajištění 

závazku. 

Dlužníkovi z využití blankosměnky vyplývají spíše rizika. V případě, že bude 

blankosměnka vyplněna odlišně od dohody, důkazní břemeno nese právě dlužník. Musí podat 

námitky a prokázat, že blankosměnka byla vyplněna excesivně. Nevýhodné postavení má také 

u soudu, kdy má pouze 15 kalendářních dní na to, aby námitky podal a doplnil je důkazy. 

Doporučením pro dlužníky je podepisovat blankosměnku s opatrností. Prosadit, 

aby dohoda byla sepsána písemnou formou a aby výňatek z této dohody byl uveden 

i na směnečné listině, aby měl dlužník aspoň nějakou představu o tom, jak může směnka být 

vyplněna. Důležité je pro něj také to, aby byla omezena převoditelnost směnky. V případě, 

že vystaví blankosměnku s doložkou „nikoli na řad“, může být listina převedena pouze cessí. 

Dlužníkovi se tímto může usnadnit podání případných námitek. 

Pro věřitele je jistou nevýhodou také špatné vyplnění blankosměnky. Pokud by byl dlužník 

s námitkami úspěšný, věřitel by naopak u směnečného řízení úspěšný nebyl a vymáhanou 

částku by nedostal. S nesprávným vyplněním souvisí také směnečná přísnost, 

která i pro věřitele může být problematická. Na jednu stranu mu přináší výhodu v rámci 

lepšího postavení u soudu, ale pokud blankosměnku doplní špatně a bude jí chybět některá 

z podstatných náležitostí, bude směnka formálně neplatná, a tudíž pro věřitele nevymahatelná. 

Další nevýhodou pro věřitele může být nemajetnost dlužníka. Jde o situaci, kdy dlužník nemá 

finanční prostředky a není schopen své závazky hradit. V případě, že na směnce není uveden 

směnečný ručitel, jedná se spíše pouze o utvrzení. Věřitel bude po dlužníkovi částku vymáhat 

velmi těžce i na základě směnečného platebního rozkazu a následné exekuce. Riziko je 

pro věřitele také ztráta či zničení listiny. Toto riziko může odstranit umořením listiny. 

Prevencí proti ztrátě může být vystavení dvou stejnopisů, kdy jeden se uloží do notářské či 

advokátní úschovny.  
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Doporučením pro věřitele je, aby vždy trvali na směnce zajištěné směnečným rukojmím. 

I pro věřitele je vhodné, aby dohoda o vyplnění blankosměnky byla sepsána v písemné formě. 

Jejich oprávnění vyplnit blankosměnku by tak bylo nezpochybnitelné.  

V dnešní době se využití směnek, popř. blankosměnek, neobejde bez znalostí směnečných 

předpisů a příslušné judikatury a to zejména při vyplnění blankosměnky nebo při uplatnění 

námitek. Z tohoto důvodu je doporučením pro všechny potenciální uživatele tohoto nástroje 

zajištění, aby blankosměnku podepisovali s velkou ostražitostí a využili právní pomoci 

odborníků.  
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