
SMĚNKY 
 

- vznik 12. století, severní Itálie 
- velký rozmach v 18.století – vznik celosvětového obchodního trhu 
- její právní úprava nebyla jednotná 
- 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném a šekovém – členy úmluvy se 

nestaly státy anglosaské 
- rozdíly v koncepcích doposud nebyly překonány 
- vystavování směnek a operace s nimi se řídí Zákonem směnečným a šekovým č.191/1950 

Sb. 
 
 
Účel směnky 
 

• krátkodobý obchodovatelný cenný papír 
• dlužnický papír 

 
Její funkce 
 

• úvěrová: směnka je nástrojem krátkodobých obchodních úvěrů (poskytnutí zboží na dluh) a 
bankovních úvěrů (eskontní úvěr, akceptační úvěr)  

• platební: směnka je obchodovatelná  na finančních trzích 
• zajišťovací : směnka představuje kvalitnější závazek než obchodní smlouva (zvýhodňuje 

svého majitele proti jiným věřitelům). Směnka může být použita jako zajištění u 
hypotečního úvěru a i u spotřebitelského úvěru. 

 
Druhy směnek 
 
-směnka vlastní – vstupují 2 subjekty, a to 

• výstavce (je zároveň směnečný dlužník nebo-li směnečník, 
trasát) – má platit 

• směnečný věřitel (majitel směnky, trasant) – má mu být 
zaplaceno 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzor směnky vlastní 

 
-směnka cizí (trata) – vstupují 3 subjekty, a to 

• výstavce 
• směnečný dlužník 
• směnečný věřitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzor směnky cizí 

 
Podle důvodu vystavení dělíme směnky 
 

- obchodní směnka – vystavuje se při prodeji zboží na úvěr 
- finanční směnka- váže se na závazek neobchodního typu, např.finanční půjčky  

 
Podle lhůty splatnosti dělíme směnky 
 

- denní směnka – obsahuje konkrétní den splatnosti 
- datosměnka – má splatnost danou uvedením lhůty od data vystavení 
- vitasměnka (na viděnou) -  je splatná při předložení směnečnému dlužníkovi 
- lhůtní směnka – obsahuje lhůtu, za kterou je splatná ode dne předložení 

 
Náležitosti směnky 
 

- označení listiny jako směnka 
- bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku 
- jméno toho, kdo má platit- cizí směnka-směnečník (trasát), vlastní směnka – výstavce 
- jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno-u směnky cizí 



- směnečná suma 
- měna směnky 
- určení splatnosti směnky 
- údaj místa, kde má být placeno 
- datum a místo vystavení směnky 
- podpis výstavce 

Doložky 
 

- avizová doložka – proč byla na někoho vystavena směnka 
- domicilační doložka- určuje kde má být směnka splacena 
- rekta doložka- zbavuje výstavce závazku za akceptaci směnky (je bez ručení) 
- úroková doložka – uvádí úrokovou míru 
- prolongační doložka – prodlužuje splatnost směnky 

 
Směnečné operace 
 

1. Eskont směnky- odkup směnky bankou před lhůtou její splatnosti, banka poskytuje majiteli 
tzv.eskontní úvěr, nevyplácí celou směnečnou částku, částka je snížena o bankovní diskont 
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Dob  výše obchodního diskontu směnky 
Sč  směnečná částka 
tz  zbytková doba do splatnosti směnky ve dnech 
pD  diskontní sazba v % 
 
Diskontní směnečná částka 

obD DSčSč −=  
 

Eskont směnek na základě střední doby splatnosti 
 

- klient eskontuje bance více směnek, které se liší datem splatnosti 
- banka nevyplácí diskontované směnečné částky za jednotlivé směnky hned v době eskontu 
- ve střední den splatnosti vyplácí najednou částku odpovídající součtu všech nominálních 

směnečných částek 

 
Střední den splatnosti 
 

- den, ke kterému je současná hodnota všech eskontovaných směnek rovna součtu 
nominálních částek všech směnek 

Platí 
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tS střední doba splatnosti ve dnech 
pD diskontní sazba v % 

 
 
 
Jiný zápis 
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Po úpravě obdržíme 
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Střední den splatnosti= den eskontu + střední doba splatnosti 

 
2. Reeskont směnky – následný eskont směnky, která již byla eskontována u obchodní banky, 

ze strany centrální banky (v ČR je to ČNB). 
3. Deponování směnky – banky emitují tzv. depozitní směnky, které prodávají proti složení 

peněz klientům, kteří je kupují za účelem zhodnocení svých peněžních prostředků. S touto 
formou směnky se občan může setkat nejčastěji. 

4. Směnečné inkaso - banka obstará inkaso směnky, a to přímo u dlužníka nebo 
prostřednictvím banky. 

5. Domicilování směnky – Domicilovaná směnka je směnka, která je na základě zvláštní 
doložky splatná u třetí osoby, jenž je odlišná od majitele směnky i dlužníka. 

6. Směnečný aval – převzetí směnečného rukojemství za směnečného dlužníka. Aval se 
avalováním směnky zaručuje za to, že směnka bude splacena, a pokud by směnka nebyla 
uhrazena tím, za koho se aval zaručil, pak musí plnit sám aval. Je možné avalovat za 
výstavce směnky. 

7. Směnečný protest – v případě směnečného neplnění 
 
Blankosměnka 

Listina, které chybí některá náležitost požadovaná zákonem na směnku, není platná jako směnka. 
Výjimkou z tohoto ustanovení je vydání blankosměnky (nebo též biankosměnky), tedy směnky, 
která je vyplněna pouze částečně, a chybějící údaje jsou doplněny později. Aby se jednalo o 
blankosměnku, musí být splněny následující podmínky: 

• listina obsahuje alespoň jeden podpis,  
• v textu listiny je obsažené označení „směnka“,  
• neúplné vyplnění listiny je úmyslné a ten, kdo tuto listinu vystaví, udělí jejímu nabyvateli 

tzv. směnečné právo vyplňovací, tj. právo doplnit chybějící údaje, které bývá obvykle 
sjednáno v písemné formě, např. jako součást smlouvy apod. 



Teprve doplněním chybějících údajů se blankosměnka stane platnou směnkou, a to i v případě, že 
její majitel nedodrží ujednání o tom, jaké údaje mají být do směnky doplněny. Platnost směnky 
nastává ex tunc, tedy k datu, kdy byla blankosměnka výstavcem podepsána. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že blankosměnka je pro výstavce i všechny další osoby, které se na 
směnku podepsali před doplněním chybějících údajů poměrně riskantní, zejména pak v případě, kdy 
směnečné právo vyplňovací není uděleno v písemné formě a o jeho obsahu neexistuje žádný 
doklad, nebo v případech, kdy je blankosměnka ještě před vyplněním převedena na třetí osobu. 

 
 
Příklad 
 
ČSOB v Praze byla 5.dubna 2003 nabídnuta k eskontu směnka s datem vystavení 11.2.2004, 
nominální hodnotou 30 000,-Kč a datum splatnosti 1.8. 2004. Určete částku, kterou v den eskontu 
klient obdrží, jestliže banka má 8% diskontní sazbu. 
 
Řešení: 
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Dob  výše obchodního diskontu směnky 
Sč  směnečná částka 
tz  zbytková doba do splatnosti směnky ve dnech 
pD  diskontní sazba v % 
 
Diskontní směnečná částka 
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