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Úvod

V případě platebního účtu se jedná o institut, jež je používán již po staletí. V rámci
historického vývoje pak zcela přirozeně prošel určitým vývojem. Jeho podstata však
zůstala více méně nezměněna.
Platební účet je podle platné české právní úpravy, vedle jiného než platebního účtu
a vkladní knížky, jedním ze tří typů účtu upravených v občanském zákoníku. Blíže
platební účet pak upravuje speciální zákon, na který občanský zákoník odkazuje. Tímto
zákonem je zákon o platebním styku. Dále se platebního účtu a jeho využití v praxi dotýká
právní regulace uvedená v souvisejících zákonech České republiky. Současně, vyjma
vnitrostátní úpravy, je právní úprava platebního účtu rovněž značně ovlivněna regulací
Evropské unie, jejíž snahou je tuto oblast v rámci své působnosti sjednotit. V průběhu
uplynulých let tak došlo k přijetí české právní úpravy, která transponovala či
implementovala relevantní předpisy Evropské unie. Poslední významnou změnu jsme pak
zaznamenali s přijetím stávajícího zákona o platebním styku 13. ledna 2018, kdy došlo
mimo jiné k tzv. otevření bank třetím subjektům.
Jelikož se pak jedná o problematiku, kterou se zabývá poměrně úzká odborná
veřejnost, není tedy mnoho zdrojů, ze kterých bychom v případě potřeby upřesnění
významu či zamýšleného účelu jednotlivé právní úpravy mohli vycházet. Na druhou
stranu se však jedná o oblast v praxi hojně diskutovanou, k níž se poměrně často vyjadřují
kompetentní subjekty, a to i na evropské úrovni. Také je možné částečně vycházet
z dílčích rozhodnutí soudů, a to jak českých, tak evropských. Avšak judikatura k této
problematice není příliš rozsáhlá, a to i s ohledem na skutečnost, že v posledních letech
dostála předmětná právní úprava v jistém ohledu i poměrně značných změn. Dá se tedy
předpokládat, že nově nastalé situace budou soudy v budoucnu řešeny.
Cílem této rigorózní práce bude tedy, vyjma komplexnějšího shrnutí právní
úpravy platebního účtu, zejména snaha o zhodnocení stávající právní úpravy, a současně
posouzení, zda je tato právní úprava dostatečná pro praktické využití či s sebou nese
nějaké problémy. Zároveň je cílem zhodnotit, co v praxi znamenají změny, které přineslo
1

přijetí stávajícího zákona o platebním styku, a dále posouzení toho, zda by bylo vhodné
stávající právní úpravu v nějakých ohledech pozměnit či doplnit. Tato práce se tedy
zabývá vybranými právními otázkami týkajícími se platebního účtu.
Naopak je potřeba uvést, že se nejedná o práci, v níž je obsažena veškerá
problematika související s platebním účtem, neboť na to by kapacita a rozsah této práce
nebyly dostatečné. Tato rigorózní práce tedy např. jen okrajově zmiňuje existenci
technických a bezpečnostních požadavků vztahujících se k vedením platebního účtu, či
prakticky neobsahuje otázky týkající se dopadů vedení exekučního či insolvenčního
řízení na platební účet apod.
Pro účely řešení shora uvedených právních otázek je tedy potřeba nejprve krátce
zmínit historický vývoj, jež vedl ke vzniku platebního účtu v té podobě, jak jej právní
úprava zná dnes. Dále pak uvést obecnou právní úpravu účtu, včetně rozebrání
jednotlivých ustanovení, obsažených v občanském zákoníku, a následně rozebrat právní
úpravu platebního účtu podle zvláštního zákona, vč. souvisejících smluvních vztahů. Na
závěr pak bude platná právní úprava platebního účtu shrnuta a budou případně zmíněny
její praktické problémy. Současně bude v závěru řešena i otázka, jaké změny s sebou
přináší značně dynamický vývoj této oblasti trhu.
Tato práce vychází z právního stavu účinného k 1. únoru 2019
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1. Historickoprávní vývoj, vymezení pojmu

Platební účet patří k institutům, jež se vyvíjí již od dob starověkých civilizací.
Jeho koncepce nevychází tedy z právního řádu České republiky, nýbrž jde o institut
známý mj. již v právním systému starověkého Říma, jež je jedním z největších
inspiračních zdrojů kontinentálního práva. Z toho důvodu je první kapitola této práce
věnována historickému vývoji, jež poslouží k uvedení tohoto institutu. Současně je
potřeba upozornit, že bude hovořeno o účtu v obecnější rovině, neboť nelze od počátku
hovořit pouze o platebním účtu, ale je potřeba pojmout tento institut obecněji.

1.1 Vznik prvních účtů
V jistých ohledech můžeme říci, že existence účtu, resp. existence institutů,
z nichž se účet vyvinul do dnešní podoby, je spjata s existencí obchodu. Ten se začal
rozvíjet již za dob starověkých civilizací. Podle některých pramenů lze klást původ
existence účtu již do šestého století před Kristem, kdy ve staré Babylónii působily
bankovní domy, které se zabývaly peněžními i úvěrními obchody a institut podobný
dnešnímu účtu užívaly. Z Babylónie byl účet přejat i ostatními obchodními národy v Asii,
zejména Féničany, kteří jej dále rozšířili do Itálie. 1 Právě existence a používání účtu2 ve
středověké Itálii, resp. hlavně ve středověkém Římě, je velmi důležitým bodem, a to
zejména z toho důvodu, že kontinentální právní systém, do nějž řadíme i právní systém
České republiky, vychází principiálně z právního systému starověkého Říma, kde byl
tento institut ve své původní podobě poměrně rozvinut (stejně jako mnohé další instituty
užívané i v dnešní době).

1

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 15
2
Zde však toto označení není přesné. Tento institut nebyl v původní podobě označován jako „účet“.
Upřesnění označení je uvedeno záhy.
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Depositum irregulare

Zmíněným institutem užívaným ve starověkém Římě je depositum irregulare. To
ve své podstatě sloužilo stejné potřebě, jaké slouží dnes účet – tedy k úschově genericky
určených věcí, zejména peněz. Deponent (majitel vložených prostředků) zde neměl zájem
na návratu těch samých mincí (idem), ale jen konkrétní sumy (tantundem). Rovněž se zde
depozitář (ten, kdo vedl účet) stával vlastníkem deponované věci. V důsledku tohoto
přechodu vlastnictví pak depositář mohl s věcí svobodně nakládat a užívat ji.3 Podstata
tohoto institutu je tedy poměrně dost blízká podstatě dnešních účtů.
Je však potřeba dodat, že pojem: depositum irregulare, není původním pojmem
užívaným samotnými Římany. Poprvé se objevuje až v práci Jacoba de Mayo vydané
roku 1518 v Benátkách.4 Současně je potřeba zmínit, že část odborné veřejnosti odmítá,
že by depositum irregulare bylo známo již právníkům v klasickém období a řadí je až do
období poklasického, nebo jej dokonce považuje za produkt práva justiniánského. Ať je
tomu ale jakkoli, jisté je, že docházelo k takovým stykům a prolínání helénského a
římského světa, že jejich bankovní systém a finanční systémy se navzájem ovlivňovaly.5
V důsledku toho pak docházelo i k dalšímu rozvoji tohoto institutu.

1.2 Období vzniku prvních bank

Spolu s rozvojem bankovních činností v průběhu 11. a 12. století byly účty
užívány stále častěji. A to především v severní Itálii, která byla v té době považována za
evropské obchodní centrum. Zde také z italského slova „il banco“ vnikl pojem „banka“.6
S rostoucím rozvojem obchodu ve středověku začínaly vznikat také obchodní společnosti,
jejichž fungování bylo již tehdy založeno na kumulaci kapitálu dalších subjektů. Právě
3

DVORSKÝ V., Diplomová práce Právní a ekonomické aspekty deposita irregulare 2016, s. 13
NIEMEYER, op. cit., s. 110
5
DVORSKÝ V., Diplomová práce Právní a ekonomické aspekty deposita irregulare 2016, s. 17
6
„il banco“ znamená italsky stůl či lavice, na kterých byly prováděny první bankovní transakce.
4
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existence obchodních společností, a s tím spojené provádění objemnějších obchodních
transakcí, vyžadovaly možnost vedení účtů třetími subjekty. Služby spojené se správou a
vedením účtu byly tedy již ve středověku poskytovány dalšími obchodníky, kteří za
účelem provozování své činnosti začali zakládat první banky. Za tu nejznámější je
považována Medicejská banka, která vznikla koncem 14. století, kdy její zakladatel
Giovanni di Bicci de' Medici přijímal do úschovy mince a zlato, za které následně
vystavoval jakási potvrzení. Výměnou za toto potvrzení bylo pak možné prostředky
uložené v úschově vyzvednout. Svým způsobem tedy vedl svým zákazníkům účty, neboť
na obdobném principu účet funguje dodnes.
Z Itálie se pak dále účet rozšířil po ostatní Evropě a představoval základ pro
následný rozvoj. Tomu však částečně bránil středověký zákaz půjčování na úroky a
primitivní dopravní prostředky. Až překonání církevní doktríny a rozvoj obchodu vedly
ke vzniku soukromých i veřejných peněžních podniků. Prvním bankovním závodem
založeným v 15. století v Janově byl pak závod zvaný St. Giorgio7

1.3 Další vývoj

V 17. století došlo k dalšímu rozvoji. Právě tehdy vznikaly první centrální banky.
Důvodem byl (vyjma rozvoje obchodování s cennými papíry, používání směnek, šeků
apod.) především záměr tehdejších panovníků na soustředění finančních prostředků
patřící státní pokladně do jedné, kontrolované instituce. V Amsterdamu tak byla založena
žirová banka roku 1609, v Hamburku roku 1619, v Rotterdamu v roce 1635, ve
Stockholmu v roce 1657 a v Anglii Bank of England roku 1694.8
V Rakousku byla zřízena tzv. C.k. Priv. národní banka, později přejmenovaná na
banku Rakouskouherskou, až roku 1816.9 Během 18. a 19. století dále vznikaly velké
7

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, a.s.,
2014, s. 15
8
Tamtéž.
9
BAUER, F. O běžných účtech. Praha: Jan Kotík, knihkupec na Smíchově, 1905, s. 3
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obchodní banky, jejichž forma akciových společností, tak jak je známe dnes, zaručovala
již tehdy možnost soustředění většího množství kapitálu. Na přelomu 19. a 20. století pak
došlo k rozvoji bezhotovostních převodů na účtech. Tak se postupně účty transformovaly
do podoby, v jaké jsou používány v současnosti.
Závěrem můžeme dodat, že dnes chápeme účet jako pohledávku majitele účtu (na
peněžní prostředky na účtu) za tím, kdo účet vede. Oproti tomu však, při vzniku peněžních
domů, které umožňovaly zákazníkům nakupovat zboží či služby na úvěr, byla logika opačná
a dlužníkem byl majitel účtu, který následně vypůjčené peníze splácel. V tomto smyslu došlo
tedy v průběhu historického vývoje k tzv. překlopení rolí smluvních stran.

6

2. Platební účet v platném českém právním řádu

Ve spojení s rekodifikací soukromého práva, která proběhla v českém právním
řádu, došlo i ke změnám právní úpravy účtu. Byl přijat nový občanský zákoník č. 89/2012
Sb. a na něj navazující právní předpisy, které tento institut blíže upravují. Pro větší přehled
bude nejprve pojednáno o účtu obecně, dále bude podrobněji rozebrán platební účet.
Zmíněná rekodifikace mj. po vzoru moderních civilistických kodexů přijala nová
pravidla, a tím i český právní řád opustil koncepční východiska socialistického pojetí
práva. Nelze však říci, že by došlo ke změnám zásadnějšího charakteru, jež by stávající
praxi v oblasti právní regulace účtu ovlivnily.
Ke změnám oproti předešlé úpravě, tedy oproti úpravě účtu obchodním
zákoníkem z roku 1991 a občanským zákoníkem z roku 1964, došlo především v tom
ohledu, že regulace tohoto institutu je nyní obsažena v samostatném dílu jediného zákona
- v občanském zákoníku, který upravuje nejen účet, ale současně i jednorázový vklad,
akreditiv a inkaso. Dříve nebyly tyto instituty upraveny takto společně, nýbrž byly
rozděleny právě do dvou výše zmíněných zákoníků, tzn. do zákoníku občanského a
obchodního.
V případě účtu došlo přijetím výše uvedeného občanského zákoníku ke změně ve
způsobu dělení účtů na platební, jiný než platební a vkladní knížku. Kdežto do 31.
prosince 2013 obchodní zákoník rozlišoval účet běžný a vkladový, přičemž vkladní
knížku upravoval občanský zákoník. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku pak
vysvětluje důvody, proč k této změně bylo přistoupeno. Těmito důvody byla především
skutečnost, že fakticky účet běžný a vkladový již splynuly.10 Z toho lze dovodit, že nadále
tedy není toto rozdělení potřebné, a zákonodárce tak zvolil rozdělení účtů do shora
uvedených tří skupin. Zde vyvstává otázka, zda je v dnešní praxi tato úprava vhodná, či
nikoliv. Toto je tedy jedním z bodů, které budou v této práci podrobeny analýze.

10

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, s. 952
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2.1 Současná právní úprava v občanském zákoníku
Právní úpravu závazků ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a
inkasu obsahuje Část čtvrtá - Relativní majetková práva, Hlava II, Díl 11 občanského
zákoníku. Občanský zákoník tak provedl sjednocení předešlé právní úpravy závazků z
těchto smluv, rozptýlené mezi závazkovou část obchodního zákoníku a závazkovou část
občanského zákoníku, do jednoho právního předpisu.11 V § 2662-2679 obč. zák., je pak
upraven účet, který je rozdělen, jak bylo již zmíněno, na účet platební – Pododdíl 2, jiný
než platební – Pododdíl 3 a vkladní knížku – Pododdíl 4. Společná obecná ustanovení
týkající se všech těchto typů účtu upravuje úvodem Pododdíl 1.
Platebnímu účtu, jež je předmětem této práce, je však v občanském zákoníku, ve
spojení s obecnými ustanoveními uvedenými v § 2662-2668, věnován pouze § 2669 s tím,
že toto ustanovení odkazuje na zákon speciální - lex specialis,12 kde je úprava platebního
účtu uvedena podrobněji. Právní úprava obsažená v občanském zákoníku je tedy pro
platební účet pouze základní, tzv. lex generalis.

2.2 Právní úprava v dalších zákonech

Vyjma základního pramene právní úpravy platebního účtu – občanského zákoníku,
je tento institut upraven jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Speciálním zákonem,
na který ve svém § 2662 občanský zákoník odkazuje, je pak především zákon č. 370/2017
Sb., o platebním styku. Ten je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice
2007/64/ES (dále jen „směrnice PSD2“)13.
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 12
12
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
13
Blíže viz kapitola č. 4.1 Vývoj evropské regulace v oblasti platebního styku
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Dalšími vnitrostátními normami souvisejícími s právní regulací platebního účtu,
potažmo fungování bankovního sektoru či platebního styku a elektronických platebních
předpisů, jež spolu úzce souvisí, jsou zejména; zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 87/1994 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční
řád apod. Dále Vyhláška České národní banky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, Vyhláška České národní
banky č. 140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování, Vyhláška
České národní banky č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi,
institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a
vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance a Vyhláška České
národní banky č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí
elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu aj. 14 Jednotlivé zákony budou blíže, spolu s
relevantními souvislostmi, zmíněny dále v textu.

2.3 Pojetí účtu, základní principy, jednotlivé typy

Vedle výše uvedených právních pramenů, jež platební účet upravují, je rovněž
potřeba definovat, čím se platební účet rozumí. Zde je však potřeba zohlednit skutečnost,
že pojem „platební účet“ byl zaveden až s přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Budeme tedy dále vycházet z jednotlivých názorů, které se zabývají, či zabývaly, pojmem
účet obecně.

14

Základní právní předpisy uvedené Českou bankovní asociací https://www.czechba.cz/cs/legislativa/zakladni-pravni-predpisy
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2.3.1 Pojetí účtu

I přesto, že jsou však bankovní účty na území současné České republiky
používány již dost dlouhou dobu, je výskyt odborné právní literatury zabývající se
podstatou bankovního či běžného účtu spíše vzácností. Ani soudní judikatura se hlouběji
nezabývala vymezením podstaty běžného účtu, byť uzavírání a realizace smluv o běžném
účtu je masovým jevem v současné společnosti, který samozřejmě přináší řadu sporných
situací mezi účastníky.15
Občanský zákoník pak v již zmíněném § 2662 vymezuje účet prostřednictvím
stanovení zákonných požadavků pro obsah smlouvy o účtu; „Smlouvou o účtu se ten, kdo
vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit
vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních
prostředků z účtu či na účet“. Definice jako taková zde však, ani v jiném právním předpise
upravující dále platební účet, obsažena není. Je tak tedy pro tyto účely potřeba vycházet
z právní nauky, či z názorů odborné veřejnosti, kde lze určité definice, či vymezení účtu,
nalézt.
JUDr. Karel Hermann-Otavský se roku 1928 ve své knize „O obchodech podle
čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního“ zasloužil o jeden z prvních odborných
popisů běžného účtu. Uvedl, že „záleží v úmluvě osob v obchodním spojení jsoucích, že
vzájemné své pohledávky, resp. dluhy peněžní nebudou jednotlivě ani k platnosti přiváděti
ani plniti resp. vyrovnávati, zvláště též ne kompensovati, nýbrž že v určitém období
vzájemné své pohledávky zúčtují stanovením účetního zůstatku, tzv. salda té neb oné
strany. Saldo toto se buď převádí na nový účet (Saldoübertrag), takže tvoří v účtě novém
první položku (Saldovortrag), a nebo se zapravuje.“16 Tento autor se tedy pokusil vymezit
běžný účet jako saldo vzájemných pohledávek dvou stran, kdy stanovení salda považuje
buď za uznání, či za novaci. Zároveň pak existenci takového salda neváže pouze na vztah
klienta a banky, ale uvádí i vztah mezi dvěma kupci, či dokonce vztah kupce s

15

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 17
16
HERMANN – OTAVSKÝ, K. O obchodech podle čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního. Praha:
Všehrd, 1928, str. 17
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„nekupcem“.17 Současně uvádí, že saldo vzájemných pohledávek slouží zejména kupcům
při zúčtování jejich vzájemných obchodů s různými komoditami.18
Vyjma Dr. Hermanna-Otavského lze v souvislosti se snahou vymezit podstatu účtu,
uvést především prof. Pelikánovou. Ta je autorkou modernější definice, kdy smlouvu o
běžném účtu pojímá jako rámcovou smlouvu o poskytnutí bankovních služeb, v jejímž
rámci jsou realizovány další, později uzavírané dílčí smlouvy, v jejichž rámci banka plní
jednotlivé příkazy klienta. K tomuto vymezení dodává, že hlubší rozpracování by
vyžadovala zejména teorie rámcových smluv.19
Také studie zabývající se komparací právních úprav bankovních vkladů a
platebních transakcí v prvním názorovém proudu pojímá smlouvu o bankovním účtu jako
dohodu zastřešující uskutečňování širokého spektra vkladových a platebních služeb
týkajících se běžného účtu, naopak v druhém proudu chápe provedení každé operace na
bankovním účtu jako důsledek samostatné dohody mezi stranami.20
Pokud se podíváme do zdrojů zahraniční literatury, tak ani tam není pojem
vymezen jednotně. Účet je zde však chápán jako smlouva o úvěru, jejíž součástí je
povinnost banky provádět pokyny klienta do jakékoli výše, která nepřekračuje v
jakémkoli okamžiku celkovou poskytnutou částku úvěru. Toto pojetí vychází konkrétně
z historického soudního rozhodnutí (z r. 1921) v případu soudního sporu Joachimson v.
Swiss Bank Corp (3 KB 110, 131) 21
O běžném účtu odborná literatura současně někdy hovoří jako o „kontokorentu“.

17

HERMANN – OTAVSKÝ, K. O obchodech podle čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního. Praha:
Všehrd, 1928, s. 17., ve spojení s tehdejší judikaturou; N.S. 776 z 23.11.1920 Rv I 569/20 in
Hermann-Otavský, k. Všeobecný zákoník obchodní a pozdější normy obchodního práva v zemích
historických, díl. I. Praha: Československý kompas, 1929, s. 294.
18
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 17
19
PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Praha: Linde, 1996, s. 522
20
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 18
21
Např. Cranston, R. Banking Law. London: Oxford University Press, 1997, s. 171; Geva, B. Bank
Collections and Payment Transactions. London: Oxford University Press, 2001, reprinted 2011, s. 33,
nebo Hooley, R. J. A. in Chitty on Contracts, Thirtieth Edition, volume II, Specific Contracts, London
2008, Thomson Reuters (Legal) Limited, Sweet&Maxwell, s. 416 (34–308).
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V dnešní době je však toto označení užíváno spíše v bankovní praxi, kdy se
kontokorentem rozumí úvěr sjednaný k platebnímu účtu. Ten pak umožňuje uživatelům
této služby čerpat peněžní prostředky i v případě, že je jejich kreditní zůstatek na účtu
nepokrývá. Běžný účet (resp. platební účet) jako takový je chápán pouze jako účet, v
jehož rámci je možné provádět platební transakce na vrub účtu pouze do výše kreditního
zůstatku22.
Účet tedy historicky chápeme jako evidenci pohledávek a závazků majitele účtu
vůči jiné osobě, přičemž osobami, které vedou (a spravují) účty, a jsou tedy druhou
stranou smluvního vztahu, jsou v praxi nejčastěji banky. V dalších případech se pak může
jednat i o instituce od banky odlišné, jež splňují zákonné podmínky, 23 např. spořitelní a
úvěrní družstva.

2.3.2. Základní principy

Bez ohledu na výše zmíněné názorové přístupy týkající se podstaty účtu, resp.
podstaty smlouvy o účtu (zejména bez ohledu na pojetí rámcové smlouvy jako
„zastřešující“ nebo série jednotlivých ujednání), dospěla výše uvedená studie zabývající
se komparací právních úprav bankovních vkladů a platebních transakcí k charakteristice
bankovního účtu za pomoci tří základních prvků:

1. přijetí vkladu a odpovědnost banky z toho plynoucí,
2. operace záležející ve výplatách peněžních prostředků a platebních službách banky
a tomu odpovídající práva a povinnosti banky a klienta,

22

BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. A kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2010, str. 461
23
Blíže v kapitole č. 3.2.1.1 Ten, kdo vede účet
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3. závazkový nebo peněžní vztah mezi bankou a klientem plynoucí z vkladu a
peněžních transakcí.24

Z těchto tří uvedených principů v podstatě vychází právní teorie dodnes, neboť
podstata účtu zůstala nehledě na historický vývoj, a s tím spojené dílčí úpravy, zachována.
Současné vymezení závazků ze smlouvy o účtu obsažené v § 2662 obč. zák. bylo
dle dr. P. Lišky inspirováno právní úpravou smlouvy o běžném účtu (§ 708 odst. 1 obch.
zák.). 25 Tím byla zachována kontinuita. Obsahem právního vztahu (závazku) je tak i
nadále zřízení účtu pro jeho majitele a následné přijímání (vkládání) peněžních
prostředků a jejich vybírání či převádění z takového účtu na účet jiný. Tyto operace pak
mohou probíhat jak v hotovosti, tak bezhotovostně.
S ohledem na skutečnost, že bylo přejato vymezení závazků ze smlouvy o účtu
podle předešlé úpravy26, lze tedy i dnes vycházet z toho, že podstatou smlouvy o účtu, a
zároveň podstatou účtu samotného, je závazek toho, kdo účet vede (nejčastěji banky),
zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, přijímat na zřízený účet peněžní
prostředky, vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj či na něj provádět jiné platební
transakce.27 Toto tedy platí i pro vymezení platebního účtu, neboť ten je jedním z typů
účtu, jež český právní řád upravuje.

24

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 18 - Geva, B., dílo citované v pozn. č. 7, s. 32.
25
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 19
26
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zrušen k 1. 1. 2014 (účinností občanského zákoníku č. 89/2012
Sb.)
27
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 18
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2.3.3 Jednotlivé typy účtů podle občanského zákoníku

Jelikož je základním pramenem práva upravující účet občanský zákoník, v němž
je právní úprava účtu zahrnuta spolu s úpravou jednorázového vkladu, akreditivu a inkasa
do Dílu 11 Hlavy II (přičemž účet občanský zákoník dále v oddílu 1 rozděluje na účet
platební, jiný než platební a vkladní knížku), je v této souvislosti potřeba zmínit důvody,
které zákonodárce vedly právě k této koncepci právní úpravy. Současně je pro
komplexnější pochopení problematiky platebního účtu potřeba zmínit i jiné typy účtu, jež
upravuje občanský zákoník, a to: Jiný než platební účet a Vkladní knížku.
Především je tedy zřejmé, že byl převzat záměr předchozí právní úpravy, a to;
snaha odlišit účty, které dále upravuje zákon o platebním styku – platební účty, od těch
účtů, které tímto zákonem regulovány nejsou – jiné než platební účty. I přes toto rozdělení
však v mnohých případech nadále přetrvává problém s rozlišením, o jaký účet se v dané
situaci jedná (zda o účet platební, či o jiný než platební). To je způsobeno zejména
úpravou platebního účtu na evropské úrovni, konkrétně pak tzv. směrnicí PSD2, která
byla do českého práva transponována28 přijetím zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb.
Tento zákon ve svém § 2 odst 1. písm. b) platební účet definuje následovně; „platebním
účtem se pro účely tohoto zákona rozumí účet, který slouží k provádění platebních
transakcí“. Ve spojení s § 2662 obč. zák., jež vymezuje obsah závazku smlouvy o účtu;
„Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet
pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo
provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet.“, se pak téměř může zdát, že by
veškeré účty mohly být považovány za účty platební.
Je tedy zcela na místě, že je tento problém řešen odbornou veřejností. 29 Dr. P.
Liška k tomuto např. uvádí; „Pokud stav, kdy ve smlouvě o účtu budou sjednány
28

Navrátilová, M. Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část. I. – rozsah implementační povinnosti.
Vydáno 22. 4. 2004, cit. 5.7.2019.,„Pojem transpozice bývá často zaměňován, či nesprávně nahrazován
pojmem implementace, avšak je třeba upozornit, že se nejedná o totéž: formální promítnutí směrnice do
vnitrostátního právního předpisu (transpozičního opatření) se nazývá transpozice, zatímco implementace
je pojem širší, protože nezahrnuje pouze transpozici, ale i fázi následující po transpozici, tedy zajištění
adekvátní aplikace transpozičního opatření a účinné vymáhání práv a povinností z něho vyplývajících.“
29
např. HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1192
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náležitosti požadované § 2662 obč. zák., bude účet splňovat definiční znaky platebního
účtu. Pokud smlouva nebude obsahovat náležitosti stanovené § 2662 obč. zák., nebude
smlouvu možné považovat za smlouvu o účtu. Jediná možnost řešení spočívá v poněkud
nesystémovém pojetí podle skutečného stavu na účtech.“ 30 Toto je řešením zákonem
nejednoznačně stanovené situace i podle komentáře k předešlému zákonu o platebním
styku č. 284/2009 Sb.31
Jelikož však přijetím stávajícího zákona o platebním styku nedoznala tato úprava
změn, lze tento komentář použít i za účinnosti dnešní úpravy. Dr. T. Horáček dále klade
v tomto kontextu důraz na účel, jemuž má účet primárně sloužit. Pokud je tedy tímto
účelem provádění platebních transakcí, jejichž realizace není smlouvou o účtu omezena,
má účet charakter účtu platebního.32
Nad rámec shody na úrovni české odborné veřejnosti je takovýto názor podpořen
i na úrovni Evropské unie. Ta se k tomu tématu vyjádřila v rámci diskuzí spojených s
přijetím směrnice PSD2 (formou tzv. Q&A podkládaných EBA - European Banking
Authority) ve smyslu, že; „Za platební účty se považují všechny druhy běžných účtů a ty
spořící účty, u kterých může majitel vkládat nebo vybírat peněžní prostředky bez
jakéhokoli dodatečného zásahu nebo souhlasu poskytovatele platebních služeb (toho, kdo
účet jeho majiteli vede). Jako další zásah je vnímána například nutnost podepsat novou
smlouvu pro každý další vklad nebo povinnost zaplatit sankci za nedodržení lhůty pro
výběr peněžních prostředků“.33
Zároveň je potřeba dodat, že aplikace této metody, tedy zohlednění účelu, k němuž
účet slouží, není v praxi vždy možná, a to z důvodu existence rámcových smluv o
platebních službách dle § 127 písm. a) zák. o plat. styku, kdy se poskytovatel platebních
služeb (nejčastěji banka) zavazuje pro uživatele (majitele účtu) provádět platební
transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené. Smlouva o účtu je pak rámcovou smlouvou o

30

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 105
31
BERAN, J in BERAN, J. in DOLEŽALOVÁ, D.; STRNADEL, D.; ŠTĚPÁNOVÁ, A. Zákon o platebním
styku. Komentář. 1. vyd. Praha. C. H. Beck, 2011, s. 18
32
HORÁČEK, T. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
VI. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 251
33
European Commission: Your question on PSD 2007/64/EC. Questions and answers. Q No. 25 & 150.
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platebních službách, protože právní vymezení podstatných náležitostí smlouvy o účtu dle
§ 2662 obč. zák. odpovídá vymezení rámcové smlouvy dle zákona o platebním styku.
Rozlišit tak účel, k němuž účet upravený na základě rámcové smlouvy slouží, je prakticky
nemožné. Tento názor zastává i dr. T. Beran34. Výkladové obtíže tedy ani tímto zcela
překonány nejsou.
Závěrem lze tak shrnout, že stávající právní úprava, která přímo nestanoví rozdíl
mezi platebním účtem a jiným než platebním účtem, způsobuje v praxi značné
interpretační problémy. I když se pro tyto účely budeme řídit smyslem a účelem právní
úpravy, neboť vždy je potřeba se řídit základními právními principy, které tvoří jakýsi
základ pro výklad nejen právních norem již od dob klasických římských právníků, kteří
tyto zásady formulovali, nelze jednoznačně dospět k tomu, jaký účet tedy považujeme za
platební a jaký za jiný než platební.

Platební účet

Prvním typem účtu, který upravuje občanský zákoník, je platební účet uvedený v
§ 2669. Podle znění tohoto paragrafu platební účet blíže upravuje jiný zákon35. Tím je
zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Z komentáře k občanskému zákoníku dále
vyplývá, že; „pokud má účet charakter účtu platebního, užijí se na něj obecná ustanovení
o účtu podle § 2662-2668 a další zvláštní úprava obsažená v zákoně o platebním styku“.36
Tato úprava se pak podle znění § 2669 obč. zák., věty druhé, použije i na převody
peněžních prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se jedná o platební
transakci podle jiného zákona (podle zákona o platebním styku).

34

BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A. Zákon o platebním styku.
Komentář. 1. vyd. Praha. C. H. Beck, 2011, s. 18
35
§ 2669 obč. zák. „Platební účet upravuje jiný zákon. Jiný zákon rovněž upravuje převody peněžních
prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se jedná o platební transakci podle jiného
zákona.“
36
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 250
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Občanský zákoník tedy neobsahuje bližší vymezení platebního účtu, ale pouze
odkazuje na speciální zákon.37 Je tak potřeba vycházet právě z toho, jak je platební účet
v tomto speciálním zákoně vymezen. Konkrétně pak ze znění § 2 odst. 1 písm. b) zák. o
plat. styku; „Pro účely tohoto zákona se rozumí platebním účtem účet, který slouží k
provádění platebních transakcí,“. Pro účely definování platebního účtu je tedy zároveň
potřeba definovat, co tento zákon považuje za platební transakci.
§ 2 odst. 1 písm. a) zák. o plat. styku definuje platební transakci následovně; „Pro
účely tohoto zákona se rozumí platební transakcí vložení peněžních prostředků na
platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních
prostředků, je-li prováděna v rámci platební služby“, přičemž tedy, s ohledem na výše
uvedené propojení se zněním § 2669 obč. zák., jsou tyto vklady a výběry peněžních
prostředků vázány na platební účet. Oproti tomu převody peněžních prostředků tuto
podmínku neobsahují – tak uvádí § 2669 obč. zák., věta druhá; „Jiný zákon rovněž
upravuje převody peněžních prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se
jedná o platební transakci podle jiného zákona.“.
Zde se tedy opět dostáváme k problematickému vymezení toho, jaké účty tedy
označujeme za účty platební. Pokud bychom se řídili shora uvedeným závěrem, a to tím,
že rozhodující je vždy účel, k němuž byl daný účet zřízen, resp. k jakému účelu je
používán, lze považovat i ty účty, které slouží k převádění peněžních prostředků, za
platební, aniž by byly jako účty platební označeny. V obou případech se však na tyto účty
bude vztahovat stejná právní úprava,38 neboť rozhodující je dle znění § 2669 obč. zák.,
že na daném účtu probíhají převody peněžních prostředků.
Dalším pojmem, který je potřeba vymezit, je pak pojem „platební služba“. O té
hovoří 2 odst. 1 písm. a) zák. o plat. styku, který stanoví, že platební transakcí se rozumí
stanovené operace,39 jsou-li prováděny v rámci platební služby.
Z § 3 zák. o plat. styku, který definuje, co je (v odst. 1 a 2) a co není (v odst. 3)

37
38

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

39

„..vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo
převod peněžních prostředků..“ podle § 2 odst. 1 písm. a) zák. o plat. styku:
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platební službou, pak vyplývá, že vložení, výběr, ale ani převod prostředků z jiného než
platebního účtu nejsou platební službou, neboť odst. 1 hovoří vždy o provádění těchto
operací v souvislosti s platebním účtem. Zároveň ale odst. 3, který vymezuje, co platební
službou není, kde převod peněžních prostředků z účtu jiného než platebního neuvádí.
I zde tak opět narážíme na problém. V tomto případě není zřejmé; co je, anebo není
platební službou. S ohledem na znění v § 2669 obč. zák. je tedy i zde tudíž zřejmě potřeba
vycházet ze smyslu a účelu zákona, a to ze znění tohoto paragrafu, ve spojení se zněním
§ 2 odst. 1 písm. a) zák. o plat. styku a převod peněžních prostředků na účtu odlišném od
platebního tak zařadit do okruhu účtů, jež dále upravuje jiný zákon – o platebním styku.
I tak zde však přetrvává určitá nejistota, kdy v podstatě v praxi nelze s jistotou říci, co je
platební službou, a co nikoliv, a jaké (zejm. bankovní) produkty do které skupiny účtů
zařadit.
V této souvislosti je pro lepší pochopení problematiky vhodné zmínit skutečnost,
že účty (jako bankovní produkty, jež jsou praktickým příkladem užití této úpravy) bývají
primárně smluvně upraveny v rámcové smlouvě o platebních službách podle § 127
písm. a) zák. o plat. styku. Na základě této smlouvy se poskytovatel40zavazuje uživateli41
provádět pro něho platební transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené. Právě tato úprava
naplňuje znění § 2669 obč. zák., jež obecně definuje podstatné náležitosti smlouvy o účtu.
Z tohoto závěru tedy vyplývá, že v podstatě každý účet, který platebním účtem být nemá
- neslouží takovému účelu, by měl být explicitně vyňat z rámcové smlouvy tak, aby bylo
zřejmé, že smluvní ujednání, a s tím spojená právní úprava, se na něj nevztahuje vyjma
těch případů, kdy i na takovýchto účtech bude docházet k operacím (převodům peněžních
prostředků), které budou naplňovat znaky platebních transakcí ve smyslu výše uvedeného
vymezení na základě zákona o platebním styku. Takové vynětí konkrétních produktů z
rámcové smlouvy by však ani tak nemohlo vyloučit působnost zákona o platebním styku
na operace, které by měly povahu platebních transakcí dle zákona o platebním styku. Tyto
operace (převody peněžních prostředků) by se i tak řídily zákonem o platebním styku,
neboť v opačném případě by došlo k porušení zákona.
Obecně je tedy potřeba na všechny operace, v jejichž rámci dochází k platebním

40
41

Ten, kdo účet jeho majiteli vede - dle terminologie § 2662 obč. zák.
Majiteli účtu podle terminologie § 2662 obč. zák.
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transakcím, nahlížet jako na operace, na které se vztahuje zákon o platebním styku, a to
bez ohledu na skutečnost, zda tyto operace probíhají na účtu platební, či jiném než platebním. V tomto kontextu existují ne zcela vyjasněné otázky týkající se zařazení např.
vázaných či úvěrových účtů - buď do skupiny účtů platebních, či jiných než platebních.
Konkrétně u účtů úvěrových můžeme vycházet přímo ze stanoviska Evropské komise,
která rovněž posuzuje zejména účel a smysl užívání toho daného účtu. U úvěrových účtů
je věřitelem banka, která je však i zároveň majitelem pohledávky z úvěru. Následně v
případě, kdy je dlužníkem (majitelem úvěrového účtu) hrazena splátka, je banka příjemcem platby, ale již nikoliv poskytovatelem platební služby. Na druhou stranu, v případech,
kdy dochází k převodu peněžních prostředků (platebním transakcím) na úvěrovém účtu,
považuje Evropská komise úvěrový účet v tomto rozsahu za platební.42 I zde je tedy potřeba, s ohledem na uvedené, vycházet z konkrétního účelu konkrétní transakce. Stejná
situace je také v případě účtů, jež jsou vedeny ke kreditním kartám, ty mají dle expertní
skupiny Evropské unie charakter účtu platebního, neboť slouží k provádění platebních
transakcí.43
I když tedy tyto dva druhy účtů; platební a jiný než platební, od sebe jasně rozlišit
nelze, právě z důvodu různorodosti zejména bankovní praxe a jejích produktů, a s tím
spojeným prováděním platebního styku, lze vycházet z výše uvedených závěrů a přihlížet
v konkrétních situacích ke smyslu a účelu, kterému v dané situaci účet slouží. Žádoucí by
však byla přesnější právní úprava, která by obsahovala definice jednotlivých pojmů.

42

European Commission: Your question on PSD. Payment Services Directive 2007/64/EC. Questions and
answers. Question No. 11, Question No. 31, Question No. 262
43
European Banking Industry PSD Expert Group: PSD – Guidance for the Implementation of the Payment
Services Directive. Version 1.0 – August 2009, s. 11
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Jiný než platební účet

Pro jiný než platební účet platí, stejně jako pro platební účet, obecná právní úprava
účtu (§ 2662 až 2668 obč. zák.). Zvláštní úprava jiného než platebního účtu je pak obsažena v § 2670 až 2675 obč. zák. Stejně jako v případě platebního účtu, ani definici jiného
než platebního účtu v žádném z ustanovení občanského zákoníku nenalezneme. Zároveň
však toto vymezení, na rozdíl od bližšího vymezení platebního účtu, neobsahuje ani žádný
jiný zvláštní zákon.
Jak už bylo uvedeno výše; podle obecného vymezení podstatných náležitostí
smlouvy o účtu dle § 2662 obč. zák. obsahuje každá smlouva o účtu závazek toho, kdo
účet vede, umožnit provádění převodů peněžních prostředků z účtu či na účet, vkládat na
účet hotovost, či ji z účtu vybírat, tj. na účtu provádět platební transakce, což jest pak dle
názoru Dr. P. Lišky znakem platebního účtu. Avšak Evropská komise zvolila v tomto ohledu koncepci funkčního účelu konkrétního účtu, zároveň tuto interpretaci zastává i český
zákonodárce.44 I přesto, že tedy obecné vymezení i jiného než platebního účtu45 obsahuje
definiční znaky typické pro účty platební, nejedná se o účty platební, pokud neslouží účelům, kterým mají sloužit platební účty.
V praxi totiž k provádění platebních transakcí (vkládání a vybírání hotovosti) dochází i na jiných než platebních účtech - takové situace jsou pak řešeny pomocí již výše
zmíněného určení funkčního účelu konkrétního účtu.46Je tedy možné i na jiný než platební účet, v případě např. vložení hotovosti na takový účet, použít právní úpravu uvedenou v zákoně o platebním styku, jež upravuje platební službu, pokud je zřejmé, že v takové situaci tento účet slouží jako platební.
Jiný než platební účet je - na rozdíl od účtu platebního, dále upraven přímo v občanském zákoníku, konkrétně v § 2670 až 2675. K tomu dále důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že mezi jiné než platební účty můžeme řadit např. účty stavebního
44

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 106
45
uvedené v § 2662 obč. zák.
46
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 106
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spoření, účty s výpovědní dobou nebo účty, které mezi sebou vedou poskytovatelé platebních služeb47. Rovněž Dr. T. Horáček k otázce vymezení jiného než platebního účtu
uvádí, že; „..o platební účet nepůjde tam, kde je možnost majitele disponovat s peněžními
prostředky na účtu výrazně omezena (a to podmínkami stanovenými ve smlouvě o účtu),
nebo je taková dispozice s peněžními prostředky vázána na součinnost toho, kdo účet
vede.“48 To lze tedy považovat (vede kritéria funkčního účelu účtu) za druhý faktor, jež
ovlivňuje zařazení účtu mezi jiné než platební účty. Ty tedy neslouží k provádění platebních transakcí, a zároveň je dispozice s prostředky na takových účtech uložených omezena smluvně stanovenými podmínkami, jež zpravidla vyžadují součinnost toho, kdo jiný
než platební účet jeho majiteli vede.
Je vždy tedy potřeba zkoumat povahu konkrétní transakce a stanovit, zda se jedná
o platební transakci dle § 2 odst. 1 písm. a) zák. o plat. styku, jež spadá do působnosti
zákona o platebním styku, či nikoliv. V souvislosti se zněním § 2 odst. 1 písm. a) zák. o
plat. styku, ze kterého a contrario vyplývá, že za platební transakci nelze považovat takovou platební transakci, která nemá povahu platební služby, pak Dr. T. Horáček uvádí, že
ze znění § 3 odst. 3 zák. o plat. styku lze dovodit, že za platební transakci není možné
považovat například přepravu, sběr, zpracování a doručení bankovek a mincí, směnárenskou činnost, vydávání šeků, směnek nebo cestovních šeků či papírových poukázek na
zboží.49 Takovému pojetí také dle Dr. P. Lišky odpovídá znění důvodové zprávy k předmětnému paragrafu občanskému zákoníku, které za transakce vyňaté z působnosti zákona
o platebním styku považuje například placení platebním prostředkem použitelným v
rámci omezené sítě, placení směnkou, šekem apod.50
Právní úprava jiného než platebního účtu, uvedená v paragrafech 2670 až 2675
občanského zákoníku – tzn. ve zvláštních ustanoveních upravující tento druh účtu, dále
stanovuje povinnosti toho, kdo vede účet, zejm. lhůtu pro připsání peněžních prostředků
na účet (§ 2671), poskytnutí a připsání úroku z na účtu uložených peněžních prostředků

47

ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s důvodovou zprávou a rejstříkem. Nakladatelství Sagit, a.s.
2012, s. 953
48
HORÁČEK, T. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
VI. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 253
49
Tamtéž
50
ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, s. 953
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(§ 2672), informační povinnost o provedených platebních transakcích a zůstatku peněžních prostředků na účtu vůči majiteli takového účtu (pokud je taková povinnost mezi
smluvními stranami sjednána) - § 2673, a závěrem podmínky zániku závazku ze smlouvy
o účtu; jednak ze strany majitele účtu (§ 2674) a jednak ze strany toho, kdo účet vede (§
2675).

Vkladní knížka

Stejně jako na předchozí dva typy účtu (platební účet a jiný než platební účet) se
i na vkladní knížku, jako třetí typ účtu, vztahuje obecná úprava účtu uvedená
v občanském zákoníku v § 2662 až 2668. Dále je pak vkladní knížka, jako zvláštní typ
účtu, upravena v § 2676 až 2679 obč. zák., přičemž se od zbylých dvou typů účtu liší
především způsobem svého využití. Vkladní knížka totiž neslouží k provádění převodů
peněžních prostředků (jak vyplývá z § 2676 odst. 1 věta druhá) na rozdíl od účtu
platebního 51 , zároveň se od výše uvedených dvou typů účtu odlišuje také úpravou
způsobu nakládání s peněžními prostředky a ve způsobu provádění záznamů o
uskutečněných platebních transakcích. Důvodová zpráva k tomuto uvádí, že „vkladní
knížka je upravena jako speciální případ účtu, neboť má stejnou podstatu jako účet, ale
liší se pouze způsobem nakládání s peněžními prostředky a způsobem provádění záznamů
o provedených transakcích. Vychází se ze stávající právní úpravy v občanském zákoníku,
ovšem nepřebírají se ustanovení, která jsou z hlediska současné praxe překonaná.“52
Typickým příkladem je např. vinkulace vkladu, viz níže.
V důsledku opuštění původní koncepce, kdy měla smlouva o vkladu na vkladní
knížce povahu reálného kontraktu, a podřazením vkladní knížky pod právní úpravu účtu,
došlo ke sjednocení právní úpravy všech typů účtů. I zde tak může smlouva o vkladní
knížce vzniknout již jejím uzavřením (dohodou stran na jejím obsahu), aniž by bylo třeba
konkrétního reálného jednání spočívajícího typicky ve vložení vkladu a jeho převzetí tím,
51

Od jiného než platebního účtu toto odlišovacím znakem není, neboť ani ten neslouží k provádění
peněžních prostředků - viz výše v kapitole Jiný než platební účet.
52
Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, s. 953
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kdo účet vede. Rovněž může být smlouva uzavřena i tak, že počáteční vklad na vkladní
knížku bude roven nule a majiteli vkladní knížky bude vystavena vkladní knížka na nulový vklad.53 Vydání vkladní knížky tedy plní pouze funkci jakéhosi potvrzení o vložení
peněžních prostředků na účet. K tomuto je třeba poznamenat, že v praxi okamžiky uzavření smlouvy a vydání vkladní knížky prakticky téměř vždy splývají, tudíž na praktické
využití nemá tato změna v podstatě žádný dopad. Zároveň je třeba upozornit, že zákon
sice hovoří o vložení hotovosti a následném výběru hotovosti z účtu, avšak nelze vyloučit,
že vložení, potažmo výběr, peněžních prostředků z účtu či na účet, může být provedeno i
bezhotovostním převodem, pokud si tak smluvní strany sjednají.
Další odlišností tohoto typu účtu od dvou dalších výše uvedených je označení
smluvních stran. § 2676 odst. 1 obč. zák. hovoří o tom, kdo účet vede, jako o výstavci
vkladní knížky, což je zvláštním označením určeným speciálně pro tento případ. O druhé
straně smluvního vztahu se pak i v případě vkladní knížky hovoří jako o majiteli, avšak
nikoliv účtu, ale vkladní knížky. Nejedná se tedy o označení, které by bylo významově
odlišné od obecného označení smluvních stran účtu, avšak jedná se spíše o specifické, či
zvláštní označení, jež je v tomto případě konkrétnější, než jak je tomu u ostatních typů
účtů.
Dále toto ustanovení výslovně vylučuje možnost, aby byla vkladní knížka vystavena na doručitele54, a to i přesto, že již v minulosti bylo zákonem č. 367/2000 Sb.55
zakázáno vkladní knížky na doručitele vystavovat. Tímto omezením byla vyloučena i
možnost vinkulace vkladu, a to z důvodu nemožnosti nakládat s peněžními prostředky na
účtu jinou osobou než majitelem vkladní knížky, případně jeho zmocněncem, pokaždé
pouze spolu s předložením vkladní knížky už ze zákona (§ 2677 obč. zák.).
Na základě znění § 2678 obč. zák. pak v případě ztráty nebo zničení vkladní
knížky vystaví výstavce vkladní knížky na žádost jejího majitele vkladní knížku novou,
která nahrazuje původní vkladní knížku, jež pozbývá platnosti dnem vystavení nové
53
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vkladní knížky. Důsledkem této právní úpravy rovněž pozbylo smyslu i umoření vkladní
knížky.
Zajímavá je i otázka označení vkladní knížky za cenný papír. Právní úprava
vkladní knížky totiž obsahuje některé prvky charakteristické pro vymezení vkladní
knížky jako cenného papíru. Za cenný papír však označována není a tradičně jako cenný
papír ani není chápána. Právní úprava cenného papíru je obsažena zejména v části první
(Obecná část) v hlavě IV dílu 4 označeném Cenné papíry § 514 až 544 obč. zák. Další
ustanovení obsahující právní úpravu cenných papírů jsou v občanském zákoníku upravena u jiných právních institutů. Občanský zákoník zároveň v § 3080 pod bodem 187
zrušil zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.56 Za hlavní důvody, pro které se lze
přiklonit k názoru, že vkladní knížka není cenným papírem, pak lze označit následující;
–

právní úprava výslovně vkladní knížku neoznačuje jako cenný papír a doposud
tak nečinila,

–

zároveň ani nestanoví takové náležitosti vkladní knížky, které by z ní cenný papír
činily,

–

dále zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2013 Sb., občanský
soudní řád, přijatý v důsledku provedení změn provedených občanským zákoníkem, stanoví v úpravě výkonu rozhodnutí přikázáním z účtu u peněžních ústavů,
že s vkladem na vkladní knížce lze za stanovených podmínek nakládat i bez předložení vkladní knížky,

–

zároveň existuje možnost prokázat nárok na jinou výši vkladu, než jaká vyplývá
z vkladní knížky,

–

závěrem pak chybí vůle výstavce vkladní knížku za cenný papír vůbec považovat.57

Všechny tyto uvedené důvody pak odlišují vkladní knížku od cenného papíru jako takového. Zároveň je vkladní knížka oddělitelná movitá věc – v právním slova smyslu, kterou
lze odlišit od účtu samotného. Také nakládání s účtem vedeným k vkladní knížce lze od
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vkladní knížky oddělit, pokud není sledována materiální podstata tohoto institutu.58
Závěrem lze k tomuto institutu uvést, že ačkoliv došlo ke změně koncepce jeho
právní úpravy – začlenění mezi právní úpravu účtů, zůstala jeho podstata vesměs zachována. Zároveň je pak nežádoucí, aby v praxi docházelo k odchýlení od dikce zákona,
neboť by tak došlo k vytracení samotné podstaty charakteru vkladní knížky.59
S ohledem na vymezení vkladní knížky a s ohledem na její praktické využití, si
lze položit otázku, zda je v současné době existence tohoto institutu potřebná. A to nejen
z důvodu, že je vkladní knížka zařazena mezi účty, ale také z důvodu dalšího vývoje v této
oblasti. Zejména pak v souvislosti s tím je možné vkladní knížku zřídit např. online,
anebo na ni ukládat peněžní prostředky i bezhotovostně. To s ohledem na znění obecných
ustanovení, zejm. § 2662 obč. zák., který uvádí, že se ten, kdo vede účet, zavazuje umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet. Z tohoto znění lze tedy dovodit, že i na vkladní knížku,
u které jako u každého účtu musí být umožněn převod peněžních prostředků, lze uložit
peněžní prostředky bezhotovostním převodem. Občanský zákoník tuto problematiku
blíže neupravuje, ani zákon o platebním styku toto neřeší. Na ten odkazuje, vyjma problematiky týkající se platebního účtu, § 2669 i v případě, kdy se jedná o převody peněžních prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se jedná o platební transakci
podle jiného zákona. Tedy i v případě vkladní knížky. Platební transakce je pak rovněž
vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu
nebo převod peněžních prostředků, jsou-li prováděny v rámci platební služby.

I z tohoto lze tak

dovodit, že je možné v souvislosti s uložením peněžních prostředků na vkladní knížku i
bezhotovostní převod. I toto bude zhodnoceno v závěru této práce.

58
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3. Právní úprava smlouvy o účtu

V důsledku vývoje právní úpravy60, tedy v důsledku harmonizace české právní
úpravy s právní úpravou Evropské unie, došlo ke změnám právní úpravy běžného účtu
již za účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, který upravoval závazky
ze smluv o běžném a vkladovém účtu. Pro větší přehlednost a lepší pochopení právní
úpravy smlouvy o účtu v českém právním řádu je tedy žádoucí zmínit krátký historický
vývoj týkající se smluvních ujednání upravující smlouvu o účtu. Současně i zde budeme
vycházet ze současné právní úpravy účtu obecně a dále pak pouze z právní úpravy platebního účtu.

3.1 Dřívější právní úprava smlouvy o běžném účtu

Před účinností stávajícího občanského zákoníku, tedy před 1. lednem 2014, upravoval smlouvu o účtu 61 obchodní zákoník. Tato smlouva zakládala závazkový vztah,
který se řídil, bez ohledu na povahu jeho účastníků, částí třetí obchodního zákoníku, a to
vzhledem k výslovné úpravě obsažené v § 261 odst. 3. písm. d) obch. zák. Úprava tohoto
smluvního typu byla obsažena v části třetí dílu XXIII. Základní ustanovení (§ 708 obch.
zák.) stanovilo pro tento smluvní typ následující náležitosti: závazek banky zřídit účet do
určité doby a v určité měně, závazek banky přijímat na zřízený účet peněžní prostředky,
vplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj provádět jiné platební transakce.62 Dále z této
právní úpravy vyplývalo jako nesporné, že smlouva o běžném účtu měla konsensuální
povahu. Nebylo tedy třeba žádných dalších reálných úkonů, jako je např. vložení hotovosti na účet jako základního vkladu. Zároveň byla jedním z účastníků smlouvy banka63,
60
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potažmo spořitelní či úvěrní družstvo, Česká národní banka, nebo platební instituce. Druhým účastníkem pak byla osoba označená jako majitel účtu (§ 708 odst. 1 obch. zák.), tou
mohla být jak osoba fyzická, tak i právnická. Je zde také důležité zdůraznit, že podle znění
§ 708 odst. 3 obch. zák. se některá ustanovení tohoto dílu (úprava smlouvy o běžném účtu
byla obsažena zejm. v ustanoveních § 708 až 715a obch. zák.) nepoužijí pro smlouvu o
běžném účtu, která je smlouvou o platebních službách podle zákona upravujícího platební
styk, tzn. zákona o platebním styku. Tato úprava tak připouštěla dva druhy smluv; 1.
smlouvy, které byly smlouvami o platebních službách podle zákona o platebním styku a
2. smlouvy, které smlouvami o platebních službách nebyly. K tomuto rozštěpení regulace
smlouvy o běžném účtu 64 došlo v důsledku nutnosti zohlednit regulací obsaženou ve
směrnici PSD, a to i přes snahy českého zákonodárce o co nejmenší zásah do české právní
úpravy. K této změně obchodního zákoníku tedy došlo zákonem č. 285/2009 Sb.,65 jehož
úkolem bylo sjednocení právní úpravy v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku,
jehož účinnost byla shodně stanovena na 1. 11. 2009. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 285/2009 Sb. k této změně uvádí, že: „Dosavadní smlouvy o běžném a
vkladovém účtu budou v některých případech splňovat kritéria smlouvy o platebních službách podle nového zákona o platebním styku. V těchto případech je třeba vyloučit aplikaci ustanovení, která by byla s novým zákonem o platebním styku v rozporu. V ostatních
případech, kdy běžný nebo vkladový účet nepředstavují zároveň platební účet podle zákona o platebním styku (např. účty vedené mezi bankami, účty stavebního spoření apod.),
budou však tato ustanovení nadále plně aplikovatelná.“66
Dřívější právní úprava tak dělila účty na vkladové a běžné, přičemž u běžných
účtů, za které se rovněž považovaly účty úschov, účty určené ke splácení hypotečních
nebo spotřebitelských úvěrů či účty pro investování do cenných papírů apod.67 Ze smluv
o běžném účtu pak plynul závazek banky přijímat na zřízený účet peněžní prostředky,
vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj provádět jiné platební transakce. Zároveň
musely být u těchto smluv o běžném účtu splněna zákonem stanovená kritéria pro
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smlouvy o platebních službách, aby se tyto smlouvy řídily úpravou zákona o platebním
styku.
Vkladové účty (smlouva o vkladovém účtu byla obsažena v § 716 až 719b obch.
zák.) byly takové účty, jejichž hlavní funkce spočívala ve zhodnocování uložených peněžních prostředků, které vkladatel bezprostředně nepotřeboval k provozování svého
podniku nebo domácnosti. Tímto se vkladový účet odlišoval od běžného účtu.68 Zároveň
s ním majitel účtu nemohl nakládat po sjednanou dobu, aniž by za to byl sankcionován
pokutou či ztrátou úrokového příslušenství. Současně se ani zde nejednalo o smlouvy,
které by měly reálnou povahu, na rozdíl od smlouvy o vkladu podle § 778 obč. zák. 1964,
neboť zde rovněž postačilo, aby se účastníci smluvního vztahu na smlouvě dohodli. Naproti tomu, u zmíněné smlouvy o vkladu podle § 778 obč. zák. 1964, bylo základní podmínkou vzniku této smlouvy složení vkladu u peněžního ústavu a jeho přijetí tímto peněžním ústavem.69

3.2 Současná právní úprava smlouvy o účtu

Stejně jako v případě dřívější úpravy, má i dnes smlouva o účtu konsenzuální povahu, tzn., že k jejímu uzavření stačí, aby si smluvní strany smluvily stanovený závazek
a dále není nutné žádného dalšího reálného jednání spočívajícího například ve složení
hotovosti jako základního vkladu. Toto však nevylučuje možnost, že takováto podmínka
bude stranami sjednána.70 Rozdílem od bývalé právní úpravy je nové označení smluvních
stran. Právní úprava nyní již nestanoví, že jednou smluvní stranou musí být banka. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že „postavení určité osoby jako smluvní strany by nemělo
být závislé na její regulaci z hlediska veřejného práva, což je přístup obvyklý i u ostatních
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smluvních typů.“71 Ze stávající úpravy lze tedy dovodit, že závazky ze smlouvy o účtu
může uzavřít kdokoli. Tímto se pak právní regulace vrací k původnímu pojetí účtu jako
evidence vzájemných pohledávek mezi kupci a mezi kupcem a jeho zákazníkem.72
Stejně tak lze dále konstatovat, že smlouva o účtu zůstala i nadále typickou
smlouvou adhezní (z latinského pojmu: adhesio – přilnutí) neboli formulářovou. Tyto
smlouvy upravuje občanský zákoník v § 1798-1801 (na rozdíl od předchozí úpravy obč.
zák. 1964, který tento typ blíže neupravoval). Znamená to tedy, že se jedná o smlouvu,
jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů,
aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit.73
S tím je spojené i určité omezení smluvní volnosti. Jedna ze smluvních stran, v tomto
případě tedy „ten, kdo vede účet“ předkládá straně druhé smlouvu (většinou formulářovou formou, jejíž součástí jsou i obchodní podmínky) se všemi stanovenými podmínkami
a náležitostmi, a zároveň druhá strana, zde „majitel účtu“ může takovou smlouvu ve stanoveném znění přijmout, či ji může odmítnout. Ten, kdo vede účet, v tomto smluvním
vztahu tedy vystupuje jako silnější smluvní strana – typicky je takovou stranou banka,
která obsah smlouvy určuje, a strana druhá – „eventuální majitel účtu“ je stranou slabší,
jež nemá skutečnou příležitost obsah základních stanovených podmínek ovlivnit (§ 1798
obč. zák.). Obsah smlouvy může být však i v těchto případech pozměněn, záleží ale na
vůli silnější strany, zda takovou změnu umožní a také v jakém rozsahu ji umožní. Toto je
však v praxi často vázáno i na technické možnosti banky. Tímto se tak de facto vylučuje
u jiných typů smluv obvyklý princip individuálního přístupu při sjednávání smluv, a tím
i možnost uzavření oboustranně vyhovující smlouvy.74
Zde je však potřeba také upozornit na rozdílnost přístupu, resp. ochotu bank
v praxi měnit stanovené podmínky svých adhezních smluv. V případě smluvních vztahů
s fyzickými osobami většinou možnost přistoupení na změny navrhované ze strany spotřebitele nebývá. Na rozdíl od toho v případě fyzických osob podnikajících a právnických
osob, jimž jsou zpravidla vedeny tzv. podnikatelské účty, u kterých dochází k disponování
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s peněžními prostředky o větším objemu, bývá pravděpodobnost, že banka bude souhlasit
vyšší, neboť je to pro banky obecně (zejména ekonomicky) výhodné.

3.2.1 Subjekty smlouvy o účtu

V případě tohoto závazkového smluvního vztahu je tedy, jak již bylo výše uvedeno,
podle § 2662 obč. zák. na straně jedné ten, kdo účet vede, a na straně druhé majitel účtu.
Zároveň § 2663 umožňuje zřídit účet i pro více osob – viz dále.

3.2.1.1 Ten, kdo vede účet

První stranou, o které § 2662 obč. zák. hovoří, je ten, kdo vede účet. Takovéto
označení smluvní strany má však dle Dr. P. Lišky svá jazyková omezení a působí zejména
nepřesně v době, kdy jsou upravovány povinnosti před uzavřením smlouvy o účtu a po
jejím zrušení.75 Takový subjekt tedy fakticky ani nemusí být tím, kdo účet vede, a to z
důvodu, že se jím buď nemusí ani stát (pokud se jedná o osobu poskytující tzv. předsmluvní informace ke smlouvě o platebním účtu podle § 132 a násl. zákona o platebním
styku), či jím naopak přestal být (pokud se jedná o plnění povinností smluvní strany po
zrušení účtu podle rámcové smlouvy – typicky náprava neautorizované platební transakce
podle § 181 a násl. zákona o platebním styku (do 13 měsíců ode dne, kdy byla předmětná
transakce odepsána z platebního účtu plátce - § 188), poskytnutí identifikačních údajů
provedené platby podle § 185 zákona o platebním styku atp.).
Současně, jak již bylo uvedeno výše, se může v případě toho, kdo vede účet, jednat
i o subjekty odlišné od bank, ty jsou však i nadále (za účinnosti současné právní úpravy,
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která odstranila podmínku, že jednou stranou smlouvy o účtu musí být banka) subjekty
pro tyto smluvní vztahy nejtypičtějšími. Jedná se pak zejména o spořitelní a úvěrní družstva či pobočky zahraničních bank. Všechny takové subjekty však, na základě znění veřejnoprávních předpisů, musejí pro výkon své činnosti a vystupování právě v roli toho,
kdo vede účet, získat bankovní licenci76 nebo povolení v případě spořitelního a úvěrního
družstva77 a nebo bankovní licenci v jiném státě Evropské unie78.
Zákon o platebním styku pak o smluvních stranách smlouvy o účtu hovoří jako o
„poskytovateli platebních služeb“ a „uživateli platebních služeb“. Osobou, která vede
účet, je zde „poskytovatel platební služby“ podle § 5 zákona o platebním styku, který
taxativně stanovuje osoby, jež mohou jako své podnikání poskytovat platební služby.
Z těchto výše uvedených podmínek, tedy podle podmínek stanovených veřejnoprávními předpisy (zák. o bankách, zák. o spořitelních a úvěrních družstvech) a podle
podmínek uvedených v zákoně o platebním styku, vyplývá, že smlouvu o účtu může uzavřít jen takový subjekt, který je k tomu oprávněn na základě licence, resp. povolení, a
zároveň splňuje podmínky § 5 zákona o platebním styku. Dále zákon o bankách ve svém
§ 2 odst. 1 stanoví, že „Bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak.“. Pokud tedy peněžní prostředky vložené na účet představují vklad, je nutné zohlednit i tuto podmínku, jež je transpozicí čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, z něhož vyplývá požadavek, aby každý členský stát
Evropské unie zakázal jakýmkoli osobám odlišným od bank přijímat vklady a jiné splatné
peněžní prostředky od veřejnosti.79
Podle ustanovení § 2662 obč. zák. se tedy ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od
určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo
výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet.
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K jednotlivým subjektům, jež mohou být tím, kdo vede účet;

1. Banka

Prvním, a zároveň nejtypičtějším subjektem smlouvy účtu na straně toho, kdo účet
vede, je banka. Definice toho, jakými subjekty rozumíme banky, je obsažena v § 1 zákona
o bankách, který uvádí že „Bankami se rozumějí akciové společnosti se sídlem v České
republice, které přijímají vklady od veřejnosti, a poskytují úvěry, a které k výkonu činností
podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen ,,licence") (§ 4).“ V praxi jsou tedy
smlouvy o účtu uzavírány nejčastěji mezi bankami na straně jedné a na straně druhé (majitele účtu), pak s osobami fyzickými či právnickými.

2. Zahraniční banka

Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, nemusí ode dne 1. 5. 2004, tedy
po vstupu ČR do EU, na jejím území na základě tzv. principu jednotné licence být k výkonu některých činností udělovány bankovní licence pobočkám bank ze zemí EU. Ty tak
mohou podnikat na území České republiky na základě licence udělené zahraniční bance
v jejím domovském státě. Stejnou výhodu mají zrcadlově i pobočky tuzemských (českých)
bank podnikající prostřednictvím pobočky v některé z členských zemí Evropské unie.
Jednotná bankovní licence se v souladu s předpisy ES vztahuje nejen na poskytování služeb prostřednictvím pobočky, ale i na poskytování služeb přes hranice bez založení pobočky. Součástí principu jednotné bankovní licence je též princip výkonu bankovního
dohledu domovským státem. Pro úplnost je potřeba dodat, že veškerá ustanovení zákona
(§ 5a odst. 1, § 5c a násl. zákona o bankách) směřující k členským státům Evropské unie
se vztahují i k ostatním státům tvořícím tzv. Evropský hospodářský prostor, tedy prostor
zahrnující i Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
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Na základě předmětného ustanovení § 5a odst. 1 zákona o bankách pak banky se
sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky prostřednictvím
svých poboček svou činnost, pokud jim bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v zemi
jejich sídla a pokud byl dodržen postup stanovený právem Evropské unie podle ustanovení § 5c až § 5m téhož zákona. Zároveň banky se sídlem v členských státech EU jsou
dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti.
Pro banky, které nepožívají výhody jednotné licence podle práva Evropské unie,
nebo pro banky se sídlem ve státě, který nepožívá výhody jednotné licence podle práva
Evropské unie, tato pravidla (jak plyne z logiky věci) neplatí80. Tyto subjekty tedy musí
získat licenci od České národní banky pro své pobočky působící na území České republiky.

3. Spořitelní a úvěrní družstvo

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech uděluje
povolení působit jako družstevní záložna Česká národní banka družstvu se sídlem v České
republice k výkonu činnost přijímání vkladů od svých členů a poskytování úvěrů svým
členům. Označení „družstevní záložny“, se kterým zákon o spořitelních a úvěrních družstvech pracuje, pak označuje jak spořitelní, tak úvěrní družstva.81 Dále dle § 1 odst. 4
téhož zákona „Družstevní záložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank
a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti.“ Vztahuje se na ni tedy úprava
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a subsidiárně ustanovení o družstvech podle
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

80
81

§ 5a odst. 2 zákona o bankách
§ 1 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech „..spořitelní a úvěrní družstva (dále jen ,,družstevní
záložna") ...“
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V případě družstevních záložen je družstevní základ společně vlastněným majetkem jeho členů, jež mají daný společný zájem, a tak tyto záložny své aktivity omezují jen
na své členy, což je rozdílem oproti spořitelnám a bankám.82 Zároveň jsou však družstevní
záložny povinny pojišťovat pohledávky z vkladu podle zákona o bankách, tato jejich povinnost je zakotvena přímo v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech (§ 14) s odkazem na zákon o bankách.83

4. Česká národní banka

Specifickým subjektem je pak Česká národní banka, která je rovněž oprávněna
uzavřít smlouvu o účtu. Podle čl. 1 Podmínek České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku; „Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Nové Město, IČO 48136450, www.cnb.cz vede účty v souladu s
ustanovením § 30 a § 34 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytuje platební služby podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.“84
Čl. 6 těchto podmínek pak blíže definuje podmínky uzavření smlouvy o účtu s právnickými osobami, kde mj. stanovuje jako podmínku písemnou formu smlouvy, způsob uzavření (v Provozních útvarech nebo korespondenčně), časový rámec stanovený na dobu
neurčitou, pokud není stanoveno jinak apod.
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3.2.1.2 Majitel účtu

Druhou smluvní stranou je v případě závazkového vztahu ze smlouvy o účtu podle
§ 2662 obč. zák. majitel účtu, jemuž se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit do určité doby
v určité měně účet a umožnit mu vložení hotovosti na účet či výběr hotovosti z účtu nebo
provádění převodů peněžních prostředků z účtu či na účet. S ohledem na skutečnost, že
na účet nahlížíme jako na evidenci pohledávky jeho majitele za tím, kdo účet vede (resp.
dluh toho, kdo účet vede), je zřejmé, že majitel účtu v právním slova smyslu účet nevlastní,
neboť je pouze vlastníkem pohledávky, jež se k účtu váže85 Ani zde tedy není označení
smluvní strany přesné. Jelikož bylo však přejato z předcházející úpravy, jedná se již o
zažitý legislativní termín, a tudíž zůstal nezměněn.
Zároveň § 2663 obč. zák. umožňuje zřídit účet i pro více osob, přičemž každá z
takových osob má postavení majitele účtu. Všechny tyto osoby pak nakládají s účtem
společně. Zároveň zde existuje právní domněnka, že podíly na peněžních prostředcích na
účtu jsou u každého z majitelů stejné.
Ohledně osob, které mohou být smluvní stranou smlouvy o účtu, je pak potřeba
zdůraznit, že takovými osobami můžou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické, ale i
subjekty veřejného práva, např. školy, obce, kraje či státní orgány. Základním rozdílem
však v těchto případech je to, že v situaci, kdy se jedná o spotřebitele v právním slova
smyslu podle § 419 obč. zák., který spotřebitele definuje jako „každého člověka, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“, se na osobu majitele
účtu vztahují ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem podle § 1810 a násl., jež osoby považované za spotřebitele, z důvodu jejich
slabšího postavení, jistým způsobem ochraňují. Naopak v situacích, kdy je smlouva o
účtu uzavírána s osobou odlišnou od spotřebitele, tedy s osobou, která účet používá k
podnikatelským účelům (či k výkonu veřejné moci), výše uvedená ochrana podle občanského zákoníku poskytována není vždy. Záleží však na konkrétních okolnostech.86
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K osobě spotřebitele, nejen jako ke smluvní straně smlouvy o účtu, je potřeba
dodat, že podle shora uvedené definice občanského zákoníku jím může být pouze člověk;
tedy osoba fyzická. Rozhodná je pak skutečnost, zda tato fyzická osoba jedná v rámci, či
mimo rámec, své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. V
mnoha případech však není zcela zřejmé, zda fyzická osoba podnikající jedná v rámci své
podnikatelské činnosti, či nikoliv. Zároveň takové jednání může obsahovat oba shora uvedené prvky, tedy že fyzická osoba jedná jak v rámci své podnikatelské činnosti, tak i
mimo její rámec. Tento problém byl v minulosti řešen již na úrovni Evropského soudního
dvora (dále také jen „ESD“), konkrétně roku 2005, kdy ve věci Johann Gruber proti Bay
Wa AG (C-464/01), ESD rozhodl, že takové jednání není jednáním spotřebitele, ledaže
podnikatelský prvek má ve srovnání s prvkem spotřebitelským zanedbatelný význam.
Oproti tomu stojí však názor české odborné veřejnosti, který uvádí, že by se v takových
situacích mělo individuálně posuzovat, které z daných prvků v konkrétním jednání převažuje.87
Dále je pak pro posouzení toho, o jakou formu právního jednání se jedná (tzn.,
zda fyzická osoba jedná jako spotřebitel, či jako podnikatel), rozhodující, v jaký okamžik
dojde k uzavření smlouvy s tím, že následné změny tzv. statusu této osoby jsou pro tyto
účely již irelevantní. K tomu je potřeba však také dodat, že dle rozhodnutí Evropského
soudního dvora ve věci Benincasa proti Dentalkit Srl (C-269/95) toto neplatí bez výjimky.
ESD v uvedené věci rozhodl, že v případě, kdy smlouvu uzavírá osoba, jež není podnikatelem, ale účet bude v budoucnu užívat jako podnikatel k výkonu své podnikatelské činnosti, není tato smlouva uzavřena s danou osobou jako se spotřebitelem – se všemi pro
spotřebitele zákonnými zvýhodněními, nýbrž jako s podnikatelem.88
V případě osob právnických a fyzických podnikajících není tedy poskytována taková právní ochrana, jaká je poskytována spotřebitelům, a to především z toho důvodu,
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že u těchto osob – podnikatelů, je obecně předpokládána jistá míra předvídatelnosti, znalosti, s tím spojené jeho silnější postavení. Současně je možné se podle § 128 odst. 6
zákona o platebním styku, odchýlit od určitých ustanovení tohoto zákona, upravující
právě vyšší ochranu uživatele platebních služeb jakožto spotřebitele (konkr. se jedná o
ustanovení § 130 odst. 1, § 132 až 155, 160, 176, 182 až 185 a § 187 odst. 1 a od lhůt
uvedených v § 188 odst. 1 a 2). S ohledem na textaci uvedeného ustanovení zákona o
platebním styku, jež možnost odchýlit se od daných ustanovení stanoví, je nutné zdůraznit,
že tento výčet není výčtem taxativním, neboť podobných kogentních ustanovení ve
vztahu ke spotřebitelům tento zákon obsahuje více.89

3.2.2 Náležitosti smlouvy o účtu

Smlouva o účtu je konsenzuální kontrakt, jež je uzavřen okamžikem sjednání podstatných náležitostí smlouvy. K platnosti jakékoliv smlouvy tohoto charakteru, a k její
následné vynutitelnosti, resp. vynutitelnosti plnění závazků ze smlouvy vyplývajících, je
tak potřeba, aby takto uzavřená smlouva splňovala minimálně základní podmínky stanovené občanským zákoníkem. Za ty lze obecně označit zejména předmět smluvního vztahu,
jeho subjekty, vůli smluvní vztah uzavřít a její projev.
Konkrétní smluvní typy pak dále vyžadují specifické náležitosti, které jsou k jejich platnému uzavření potřebné. Tyto podmínky dále stanoví zvláštní zákon – pro účely
úpravy smlouvy o platebním účtu, který je hlavním předmětem této práce, pak zejm. zákon o platebním styku. Zároveň je třeba upozornit, že při výkladu všech ujednání v občanském zákoníku uvedených je potřeba, aby byly zohledněny i obecné principy uvedené
v občanském zákoníku. V této souvislosti tedy zejména ustanovení § 574 občanského
zákoníku, podle kterého je třeba na ujednání stran hledět spíše jako na platné ujednání
než jako na ujednání neplatné. Smyslem dané úpravy je zajištění právní jistoty účastníků
smluvních vztahů, neboť je „pravidelně v zájmu obou stran učinit vše pro to, aby právní
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srov. LIŠKA, P. Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue. 2010, 5, str. 126.
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jednání zůstalo zachováno, nikoliv je opustit“.90
Jelikož obecná ustanovení občanského zákoníku ke smlouvě o účtu zahrnují jak
smlouvu o platebním účtu, která se zároveň řídí podmínkami stanovenými v zákoně o
platebním styku, tak smlouvu o účtu jiném než platebním, či vkladní knížce, bude
současně zmíněna právní úprava i těchto dvou dalších typů účtu, resp. bude probrána
právní úprava účtu obecně. Současně můžeme rovněž rozdělit i náležitosti smlouvy, a to
na obligatorní, bez kterých smlouvu nelze platně uzavřít, a fakultativní, které naopak
nejsou k jejímu uzavření nezbytné. O jednotlivých typech bude blíže pojednáno dále v
této kapitole.

Forma smlouvy

Další podmínkou, která bývá k platnosti smluv vyžadována, je její (zpravidla písemná) forma. V případě smlouvy o účtu však právní úprava nestanoví obligatorní písemnou formu, a smlouva o účtu tak může být uzavřena i v jiné než písemné formě. Současná
úprava zde tak navazuje na dřívější úpravu smlouvy o běžném účtu, která je smlouvou o
platebních službách, smlouvy o vkladovém účtu, která je smlouvou o platebních službách,
a smlouvy o vkladu.91
Ve většině případů jsou však smlouvy o účtu uzavírány písemně, i když to zákon
jako podmínku platnosti této smlouvy nestanoví. Podle komentáře k předmětnému ustanovení § 2662 občanského zákoníku tak „lze mít za to, že písemná forma bude u smluv o
účtech obvyklá s tím, že povinnost uzavřít smlouvu v písemné formě vznikne ve smyslu §
1758 vždy, když alespoň jedna ze smluvních stran projeví vůli uzavřít tuto smlouvu písemně (např. podáním písemné nabídky k uzavření smlouvy)“.92
90

HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2014 s. 2056
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 97
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HORÁČEK, T. in: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
VI. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 237
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K tomu zároveň, v souvislosti s eventuální změnou smlouvy o účtu, § 564 obč.
zák. uvádí, že; „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního
jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; a zároveň pokud tuto formu
zakládá pouze ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to
ujednání stran nevylučuje“. Zde pak tedy záleží, zda si smluvní strany sjednají způsob,
jakým lze v budoucnu smlouvu o účtu měnit. Z hlediska právní jistoty je zároveň pro obě
strany písemná forma bezpečnější, a tak si většinou smluvní strany písemnou formu samy
sjednávají.93 Dále pak v případech, kdy je smlouva o účtu uzavřena adhezním způsobem,
vztahují se na ni rovněž ustanovení uvedená v § 1798 a násl. obč. zák94.
K uvedenému je současně potřeba doplnit, že zákon o platebním styku rovněž
nestanoví u smluv o účtu, resp. u smluv o platebních službách, že musí být uzavřeny v
písemné formě. Současně, ve spojení s postupnou modernizací, a s tím spojeným rozvojem moderních technologií, vč. všeobecné digitalizace, je stále častěji používáno těchto
metod i k uzavírání smluv o účtu. Je tedy dnes dokonce i možné např. založit účet, potažmo uzavřít smlouvu k platebnímu účtu, tzv. online. Tato forma je umožněna i v důsledku možnosti použití tzv. elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce95. Tento zákon nově stanoví, že k
podepisování listin mezi soukromými osobami lze použít všechny typy elektronického
podpisu, tedy i prostý elektronický podpis, který nenaplňuje požadavky kladené na vyšší
formy elektronických podpisů (tj. zaručený elektronický podpis či kvalifikovaný elektronický podpis)96. Právní nauka97 uvádí obecně, že jako technické implementace právně
relevantního elektronického podpisu se ve světě vyskytuje celkem devět metod. Mezi ně
patří např. napsání jména v e-mailu, napsání jména v elektronickém dokumentu, kliknutí
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LIŠKA, P., Právní úprava účtu v novém občanském zákoníku, Právní rozhledy 11/2013, str. 401-404.
Tedy ustanovení týkající se smluv uzavíraných adhézním způsobem – tzv. formulářové smlouvy.
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ZELENKOVÁ. N. „Dne 1. 7. 2016 nabylo účinnosti nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS („eIDAS“),
které se podstatně dotklo uznávání elektronických podpisů v rámci Evropské unie. V návaznosti na
účinnost eIDAS byl ke dni 19. 9. 2016 zrušen dosavadní zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a nahrazen zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.„ Vydáno 12.1.2017, cit. 5.8.2019
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ZELENKOVÁ, N., Kdy je nově prostý elektronický podpis rovnocenný s podpisem vlastnoručním?,
Vydáno 12. 1. 2017, cit. 28.7.2019
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Mason, S.: Informal Debate on the Issues Relating to Terminology and Clarification of Concept in Respect
of the EU e-Signature Legislation, in SCRIPTed [online], 2012, 9:1, str. 82-103, str. 84 a rovněž Mason,
S.: Electronic signatures: the essentials, in InsideOut Magazine [online], 15th December 2015
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„click-wrap“ (na displeji je zobrazen právní text nebo odkaz na něj, uživatel zaškrtne
políčko a stiskne tlačítko „Souhlasím“, přičemž jméno se neuvádí vůbec, nebo se vyplní
do předchozího formuláře), naskenovaný vlastnoruční podpis, naskenovaná celá listina s
vlastnoručním podpisem atd. Další zdroje pak uvádí např. emailovou patičku nebo vzorek
vlastnoručního podpisu, nasnímaný na nějakém dotykovém zařízení. Takovýto
„prostý“ elektronický podpis jedné soukromoprávní osoby pak může postačit k uskutečnění právního jednání s jinou soukromoprávní osobou, k němuž je za normálních okolností potřeba prostého vlastnoručního podpisu (zpravidla k uzavření smlouvy). Podle zákona a eIDAS jsou tak v podstatě přípustné všechny typy tohoto podpisu s účinky uskutečnění právního jednání. V některých případech však může panovat nejistota ohledně
autentizační funkce takového podpisu. Ani stanovisko Ministerstva vnitra se vymezením
jednotlivých případů nezabývá. Záleží tedy na dohodě smluvních stran, jaká pravidla si
nastaví.98
I v případě této formy uzavření smlouvy o účtu, tedy formy elektronické, je zároveň potřeba splnění všech zákonných podmínek stejně jako v případě, kdy je smlouva
uzavírána písemně – listinně, neboť písemná forma je zachována i při právním jednání
učiněném elektronickým nebo jiným prostředkem umožňujícím zachycení jeho obsahu a
určení jednající osoby99. Dále je možné tímto (elektronickým) způsobem i již uzavřené
smlouvy měnit, či je ukončovat atp. K tomuto pak slouží zejm. v této oblasti stále více
využívané internetové bankovnictví. To je primárně jedním z platebních prostředků podle
§ 2 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku100, avšak stále častěji nalézá i širší využití,
např. slouží právě ke zmíněnému uzavírání smluv.
Zde je však potřeba doplnit, že v praxi je mnohdy problematické např. u prostého
elektronického podpisu ve formě stisknutí tlačítka „Souhlasím“, obtížná průkaznost toho,
že dokument daná osoba skutečně (a s daným obsahem) podepsala. Je tedy otázkou, zda
v budoucnu bude toho např. judikaturou vyjasněno. V současné době tedy zatím nebylo
k těmto „těžko průkazným“ metodám podepisování dokumentů ve větší míře přistoupeno.
98

RADA, I., Tikal. F., K nové právní úpravě elektronického podpisu, Vydáno 20. 7. 2017, cit. 2.8.
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nove-pravni-uprave-elektronickeho-podpisu-106077.html
99
§ 562 odst. 1 občanského zákoníku.
100
Podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku se rozumí: d) platebním prostředkem zařízení nebo
soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele
a kterými uživatel dává platební příkaz,
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3.2.2.1 Podstatné náležitosti smlouvy o účtu

Již výše zmíněné náležitosti smlouvy o účtu dělíme tedy na obligatorní (podstatné)
a fakultativní (další). § 2662 občanského zákoníku pak stanoví podstatné náležitosti
smlouvy o účtu následovně; „Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od
určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo
výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet“. K
tomu, aby bylo možné použít zákonná ustanovení upravující smlouvu o účtu na konkrétní
smlouvu, je tedy potřeba, aby se smluvní strany shodly na obsahu smlouvy, jež zahrnuje
podstatné náležitosti smlouvy o účtu podle shody uvedeného ustanovení občanského zákoníku.101
U smlouvy o účtu může být závazek zřídit účet vyjádřen výslovně, anebo může
vyplývat z obsahu právního jednání toho, kdo účet vede, vyjádřeného ve smlouvě o účtu.
Sjednání doby, od které je účet zřízen, bývá zpravidla stanoveno ke dni uzavření smlouvy.
Je však možné, aby si smluvní strany sjednaly i okamžik jiný. Ten však nesmí předcházet
vzniku závazku smlouvy o účtu. Náležitost, která naopak ve smlouvě musí být sjednána,
je měna, ve které je účet veden.102
Z důvodu určitosti daného právního jednání je dalším znakem, resp. náležitostí
smlouvy, označení smluvních stran. Ačkoliv se v tomto případě nejedná o obligatorní
znak smlouvy o účtu uvedený přímo v občanském zákoníku, či zákoně o platebním styku,
jedná se o náležitost, jež podmiňuje platnost uzavření smlouvy o účtu. Toto upravuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu. Podle ustanovení § 7 odst. 2, písm. b) ve spojení s § 2 odst. 1,
písm. a) citovaného zákona je tedy povinná osoba (zde je povinnou osobou ten, kdo vede
účet) provést identifikaci klienta (majitele účtu). Provedení identifikace pak, dle znění
uvedeného zákona - tzv. AML zákona103, neboli „zákona proti praní špinavých peněz“,
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 96
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 96, 97
103
Zkratka vychází z anglického pojmu anti-money-laundering.
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slouží právě pro účely toho, aby bylo zamezeno legalizace výnosů z trestné činnosti pomocí zakládání tzv. anonymních účtů, v jejichž rámci by mohlo docházet k již zmíněnému
„praní špinavých peněz“.
Způsob, jakým jsou osoby identifikovány, pak upravuje § 8 zákona o AML. Povinná osoba (ten, kdo účet vede) dle tohoto zákona pak po klientovi (majiteli účtu) požaduje při uzavření smlouvy o účtu identifikaci prostřednictvím průkazu totožnosti – u fyzických osob (tzv. fyzické ověření klienta), v případě právnických osob pak prostřednictvím výpisu z obchodního rejstříku.
V případě právnických osob, nezapsaných v obchodním rejstříku, jsou vyžadovány dokumenty, ze kterých musí vyplývat den vzniku dané právnické osoby, její název,
sídlo, označení statutárních orgánů a způsob, jakým za danou právnickou osobu tyto statutární orgány jednají104. V této problematice také dne 27. září 2007 rozhodl Nejvyšší
soud ČR, sp. zn. 29 Odo 1156/2005 tak, že; v případě, kdy není jedna ze stran ve smlouvě
dostatečně identifikována,105 nezpůsobuje takováto vada neplatnost smlouvy, pokud lze
kontrahenta bezpečně identifikovat i jinak (tzn. objasněním skutkových okolností, výkladem právního úkonu106, či např. z jiných dokumentů vztahujících se k tomuto úkonu, jako
může být výpis z účtu). V případě, že by takováto „pomocná“ identifikace nebyla nadále
dostačující, jednalo by se o úkon absolutně neplatný, jelikož by nesplňoval základní požadavek určitosti právního úkonu.
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ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. C. H. Beck,
2010, str. 1305.
105
Podle výše uvedeného zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.
106
Podle terminologie stávající právní úpravy: výkladem „právního jednání“.
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3.2.2.2 Další (fakultativní) náležitosti smlouvy o účtu

Smlouva o účtu, stejně jako každá jiná smlouva, může obsahovat v podstatě neomezené množství dalších ujednání, které smluvní vztah upřesňují, a které zároveň nemají
vliv na platnost uzavření smlouvy jako takové. Smyslem, kdy jsou tyto náležitosti smluvními stranami sjednávány, je především snaha o co nejpodrobnější úpravu smluvního
vztahu tak, aby se do budoucna předešlo možným sporům v jednotlivých věcech. Typicky
lze uvést, že se jedná např. o uvedení osob oprávněných nakládat s účtem (§ 2663 obč.
zák.) či s peněžními prostředky na účtu (§ 2664 obč. zák.), úročení peněžních prostředků
na účtu (§ 2667 obč. zák.) apod.
Zároveň, jelikož se v případě smlouvy o platebním účtu - jež je hlavním předmětem této práce, v převážné většině jedná o smlouvu o platebních službách, to ostatně dovozujeme i z názorů odborné veřejnosti,107 je potřeba zohlednit především ustanovení k
tomuto tématu se vztahující, uvedené v zákoně o platebním styku.
Níže tedy budou jednotlivá témata podrobněji rozebrána;

1. Nakládání s účtem

Předně je potřeba rozlišit nakládání s účtem, jež upravuje § 2663 obč. zák. a nakládání s peněžními prostředky na účtu, upravené § 2664 obč. zák. (k tomu viz níže). Ani
jedno z uvedených ustanovení občanského zákoníku však tyto pojmy nedefinuje dostatečně určitě - oproti úpravě předcházející, uvedené v § 709 odst 3. obch. zák., jež pojem
„nakládání s účtem“ přesně vymezil jako; uzavření nebo změnu smlouvy o běžném účtu
anebo ukončení vztahu založeného smlouvou o běžném účtu.
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Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník, Komentář, 13. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1303; MAREK, K., Smlouva o platebních službách, smlouva o běžném
účtu a smlouva o vkladovém účtu, Daně a finance 8-9/2010, str. 3-9; LIŠKA, P., Nová právní úprava
smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu, Právní fórum 7/2010, str. 324-336
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Úprava uvedená v § 2663 obč. zák. tedy pouze stanoví, že je-li účet zřízen pro
více osob, má každá z nich postavení majitele účtu. Tyto osoby nakládají s účtem společně.
Vzniká zde tak otázka, zda nedostatečné pozitivní vymezení pojmu je důsledkem legislativní nepřesnosti při recipování předchozího textu zákona, nebo důsledek skutečnosti, že
zákonodárce považuje účet za věc v právním smyslu.108
Za předpokladu, že bychom tedy považovali účet za věc v právním slova smyslu
podle § 489 a násl. obč. zák., kterou je dle znění tohoto paragrafu „vše, co je rozdílné od
osoby a slouží potřebě lidí“, vycházeli bychom z toho, že je možno takovou věc zároveň
také vlastnit. Vlastnictví je pak podle ustálené právní teorie i praxe reprezentováno právem držet (ius possidendi), právem užívat (ius utendi), právem disponovat (ius disponendi) a právem brát užitky a plody (ius fruendi).109
V této souvislosti, tedy v souvislosti s nakládáním s účtem, je zároveň potřeba110
zmínit úpravu spoluvlastnictví uvedenou v § 1115 a násl. obč. zák. Může zde totiž vyvstat
problém s řešením otázky, jak, resp. jakým způsobem spoluvlastníci s účtem budou v
jakých případech nakládat. Vzhledem k pojetí věci jako celku se spoluvlastníci považují
za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Každý spoluvlastník má tak právo
k celé věci. Dále právní úprava v § 1126 až 1138 obč. zák. stanoví pravidla pro správu
společné věci.111
V případě smlouvy o účtu však bývá zpravidla upraveno, jaké osoby jsou k nakládání s účtem oprávněni a v jaké formě. Tento problém by tak v praxi neměl způsobovat
takové obtíže. I tak však výklad, jež má účet za věc v právním slova smyslu, může být
tedy v praxi poměrně problematický.
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 97
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Bělohlávek, A. J. In Hurdík, J. Et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 202 a násl.
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S ohledem na § 2663 obč. zák., který stanoví, že je-li účet zřízen pro více osob, má každá z nich postavení
majitele účtu. Tyto osoby nakládají s účtem společně a má se za to, že jejich podíly na peněžních
prostředcích na účtu jsou stejné.
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 98, 99
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K tomu lze závěrem dodat, že udělení zmocnění k nakládání s účtem není v ustanoveních zákona speciálně upraveno, bude se tak řídit obecnou úpravou, podle které je
zmocněnec oprávněn nakládat s účtem na základě plné moci. Tato plná moc musí mít
povinně písemnou formu, neboť se dle ustanovení § 441 odst. 2 obč. zák. nejedná o určité
právní jednání. Toto je tedy i v praxi běžně používáno, a to tím způsobem, že ten, kdo
vede účet, pro účely, kdy si majitel účtu chce sjednat různé způsoby nakládání s účtem, a
současně stanovit osoby, které jsou na základě plné moci zmocněny k jednotlivým jednáním – nakládáním s účtem, předkládá většinou formulářově upravenou plnou moc. Na
základě těchto udělených oprávnění pak zmocněným osobám, tzv. disponentům, umožní
s účtem nakládat.

2. Nakládání s peněžními prostředky na účtu

Nakládání s peněžními prostředky na účtu upravuje tedy § 2664 obč. zák., podle
jehož znění jsou s peněžními prostředky na účtu, vedle majitele účtu, oprávněni nakládat
i jeho zmocněnci, a to na základě ve smlouvě ujednaných podmínek, resp. smluvně ujednaným způsobem. Stejně jako v případě pojmu „nakládání s účtem“ (viz výše) není ani
pojem „nakládání s peněžními prostředky na účtu“, a ani nebyl, předmětem legislativního
vymezení v právních předpisech. Dle Dr. P. Lišky jím však rozumíme zejména provedení
platební transakce, jejímž důsledkem se změní výše pohledávky majitele účtu za tím, kdo
vede účet, resp. závazku toho, kdo vede účet, vůči majiteli účtu. K tomu pak dochází tím
způsobem, že osoba oprávněná s peněžními prostředky na účtu nakládat udělí tomu, kdo
účet vede, příkaz, který je ten, kdo vede účet, povinen provést. Tímto provedením pak
dojde ke změně výše pohledávky na účtu.112 Možnosti, jakými lze takový příkaz provést,
pak přesněji upravuje zákon o platebním styku, přičemž se pak jedná zejména o provádění
platebních transakcí podle tohoto zákona113.
Předmětný § 2664 obč. zák., podle něhož tedy nelze udělit zmocněné třetí osobě,
112
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aniž by toto bylo upraveno ve smlouvě o účtu, pak upravuje nakládání s peněžními prostředky na účtu, a to jak na účtu platebním, tak jiném než platebním, či vkladní knížce.
Jedná se tedy o ustanovení obecné, jež dále konkretizuje zejm. zákon o platebním styku
- pro případy nakládání s peněžními prostředky na platebním účtu. Zároveň je podle znění
shora uvedeného ustanovení občanského zákoníku konkrétní způsob provádění takových
(platebních) příkazů ponechán vůli smluvních stran. Pro doplnění lze zároveň uvést, že v
případech, kdy je k nakládání s peněžními prostředky oprávněna majitelem účtu zmocněná osoba, je takové oprávnění prováděno pomocí platebních prostředků, zejména pak
pomocí platební karty, listinným platebním příkazem či prostřednictvím dálkového přístupu k účtu, tj. nejčastěji prostřednictvím internetového bankovnictví.
Z právní úpravy rovněž vyplývá, že i změny smluvně ujednaného způsobu nakládání s peněžními prostředky na účtu musejí být provedeny prostřednictvím úpravy
smlouvy (např. formou dodatku ke smlouvě). Dalším způsobem je však i jednostranná
změna, a to ze strany toho, kdo účet vede, k čemuž typicky může docházet tím, že dojde
ke změně rámcové smlouvy, kde je způsob nakládání s peněžními prostředky uveden. V
praxi se pak typicky může jednat např. o změnu nastavené výše limitů pro nakládání s
peněžními prostředky na účtu, a to jak v rámci internetového bankovnictví, platebních
karet, či při „klasickém“ provádění platebních příkazů listinnou formou. Taková změna
současně musí být majiteli účtu oznámena řádným způsobem podle § 152 zákona o platebním styku, a to nejméně 2 měsíce před dnem, kdy má podle návrhu změna závazku z
rámcové smlouvy nabýt účinnosti114.
Současně lze doplnit, že v tomto případě došlo ke změně oproti předchozí právní
úpravě, neboť již zrušený zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v § 709 odst. 2 písm.
a) v souvislosti s ustanovením § 710 odst. 2, stanovil, že s peněžními prostředky na účtu
byly oprávněny nakládat jen osoby uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem
účtu bance nebo jiné osoby za podmínek uvedených ve smlouvě o běžném účtu. Z toho
lze dovodit, že s peněžními prostředky na účtu mohly disponovat buď osoby uvedené na
podpisových vzorech, ty však dříve nebyly součástí smlouvy, anebo pokud toto oprávnění
bylo sjednáno ve smlouvě o běžném účtu, vč. způsobu, jakým je s peněžními prostředky
114
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možné nakládat, tak osoby uvedené přímo ve smlouvě. Smlouva o běžném účtu současně
zpravidla obsahovala ustanovení, že je bance dána možnost disponovat s peněžitými prostředky na bankovním účtu, které odpovídají výší jejím oprávněným pohledávkám. Obvykle se jednalo o poplatky za vedení účtu.115
Ve stávající situaci pak podpisové vzory (neboli přehledy zmocnění k nakládání s
peněžními prostředky na účtu) tvoří součást smlouvy o účtu a v případě požadavku na
jeho změnu musí dojít ke změně smlouvy výše uvedeným způsobem. Zároveň je možné
změnu provést i ze strany osoby, jež je k nakládání s peněžními prostředky na účtu zmocněna, neboť se prakticky jedná o plnou moc podle § 441 a násl. obč. zák., jež je možné
ze strany zmocněnce odvolat.
§ 2664 obč. zák. ve své druhé větě dále stanoví, že „Nevyplývá-li ze zmocnění
opak, nezaniká smrtí zmocnitele“, resp. majitele účtu. Právní úprava účtu se tedy v tomto
ohledu odchyluje od obecného ustanovení § 449 obč. zák., který stanoví, že „Zemře-li
zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec zmocnění, učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu...“, ustanovení § 2664 věta
druhá, je pak k tomuto ustanovení ustanovením speciálním s tím, že i nadále je zde zmocněnec odpovědný za případné škody, jež by vznikly majiteli účtu. Tuto odpovědnost a její
náhradu však bude případně uplatňovat již právní nástupce majitele účtu.
Dalším souvisejícím bodem je skutečnost, že podle § 2663 obč. zák. je tedy možné,
aby účet byl ve vlastnictví více osob, které s účtem nakládají společně a jejichž podíly
jsou stejné. S tím souvisí i možnost nakládat s peněžními prostředky, zejména tehdy, kdy
se spolumajitelé rozhodnou pro změnu osob, jimž oprávnění udělili. Nelze zde však aplikovat ustanovení občanského zákoníku upravující spoluvlastnictví (resp. správu společné
věci), neboť peněžní prostředky nejsou ve vlastnictví majitelů účtu, ti pouze vlastní pohledávku k peněžním prostředkům na účtu uložených. I zde je tedy nutné tyto změny řešit
prostřednictvím změny smlouvy jako takové, pokud ve smlouvě o účtu není ujednáno již
smluvními stranami jinak. Souhlas se změnou smlouvy pak musí učinit všechny strany,
jež smlouvu uzavřely, tedy i všichni majitelé účtu.
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S tímto je dále spojena i otázka, jakým způsobem lze udělit zmocnění tzv. disponentovi (či disponentům), jehož prostřednictvím jej majitelé účtu zmocní k nakládání s
peněžními prostředky na účtu. K tomu komentář k občanskému zákoníku uvádí, že;
„...způsob zmocnění bude primárně záviset na podmínkách ujednaných ve smlouvě o účtu
mezi majiteli tohoto účtu. Pokud je mezi nimi dohodnuto, že každý z majitelů nakládá s
peněžními prostředky na účtu samostatně, lze mít za to, že každý z majitelů bude oprávněn
také samostatně zmocnit jinou osobu (zmocněnce) k nakládání s peněžními prostředky na
účtu. V případě, pokud by však majitelé účtu museli s peněžními prostředky nakládat společně, musí také příslušné zmocnění udělit všichni majitelé společně.“116
Současně lze k této problematice rovněž zmínit rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
20. 8. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3659/2007, kde Nejvyšší soud řešil odpovědnost banky za
majetkovou újmu, jež vznikla majiteli účtu následkem toho, že banka odepsala danou
částku z (běžného) účtu, aniž by k tomu vydala pokyn osoba oprávněná nakládat s peněžními prostředky na účtu. I přesto, že pokyn k provedení platební transakce byl dodatečně
oprávněnou osobou vydán, shledal soud banku jako odpovědnou za způsobenou újmu.

3. Vlastnictví peněžních prostředků na účtu

S výše uvedeným souvisí i vlastnictví peněžních prostředků na účtu. Na základě
pojetí občanského zákoníku lze tedy účet označit za věc v právním smyslu, neboť věcmi
je podle § 489 obč. zák. vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Extenzivní
výklad této definice tedy umožňuje na účet nahlížet jako na věc. Oproti tomu je však na
účet v podstatě (i s ohledem na historický vývoj pojetí účtu) nahlíženo jako na způsob
evidence pohledávek a dluhů vzniklých na základě vzájemných obchodů mezi kupci nebo
mezi bankou a jejím zákazníkem (klientem) s cílem urychlit a zjednodušit splnění pohledávek a dluhů klienta banky. V případě peněžních prostředků na účtu se pak jedná o pohledávku majitele účtu (kreditní zůstatek) nebo dluh majitele účtu (debetní zůstatek) k
116
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určitému okamžiku.117 Pokud však účet označíme podle výše uvedeného extenzivního
výkladu definice věci uvedené v občanském zákoníku za věc, jedná se pak o věc movitou118 a nehmotnou119. S tímto pojetím pak dále souvisí i otázka vlastnictví této věci, tedy
peněžních prostředků, jež byly na účet vloženy nebo převedeny.
Touto otázkou se opakovaně zabývá nejen odborná veřejnost, ale i judikatura. Pojetí běžného účtu vycházelo ze závěru, že peněžní prostředky na účtu jsou majetkem
banky a že slouží jako zdroje financování jejích obchodů. K tomu Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 14. 4. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1774/1999 uvedl, že peněžní prostředky na účtu
uložené jsou v majetku peněžního ústavu a majitel účtu má pohledávku za tímto peněžním
ústavem na peněžní prostředky na jeho účtu uložené120. Tento závěr podpořila i pozdější
judikatura Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2155/2008
uvedl, že „... majitel účtu (ani jiná osoba, jejíž peněžní prostředky případně byly vloženy
či poukázány na účet) není vlastníkem peněžních prostředků uložených na účtu (ty jsou v
majetku banky), přičemž oprávnění (nároky) majitele účtu spočívající v tom, aby podle
jeho příkazu nebo příkazu jiných k tomu oprávněných osob byly z peněžních prostředků
na účtu uskutečněny výplaty nebo platby, představuje pouze „pohledávku z účtu u peněžního ústavu“ (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 4/2001 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek, s jehož závěry se následně ztotožnil v rozsudku uveřejněném pod číslem 50/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek také velký senát obchodního kolegia Nejvyššího soudu).“121
Právní úprava platebního styku a podnikání na kapitálovém trhu však zavedla
zvláštní regulaci vztahu k předaným peněžním prostředkům v určitých případech. Z § 21
zákona o platebním styku vyplývá, že peněžní prostředky, které byly platební instituci
svěřeny k provedení platební transakce, nejsou vkladem podle zákona upravující činnost
bank a nejsou vlastnictvím platební instituce. Také aktiva uvedená v § 22 odst. 1 písm. b)
117
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a peněžní prostředky podle § 23 zák. o plat. styku nejsou vkladem podle předmětného
ustanovení zákona o bankách. Rovněž podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, se rozumí „majetkem zákazníka peněžní prostředky a
investiční nástroje patřící zákazníkovi, které má obchodník s cennými papíry ve své moci
za účelem poskytnutí investiční služby tomuto zákazníkovi; majetkem zákazníka nejsou
vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými
papíry, který je bankou“. 122
V těchto případech tedy převzaté peněžní prostředky nejsou majetkem dlužníka
(platební instituce, obchodník s cennými papíry) a zůstávají majetkem věřitele. Takovou
možnost, tedy že se peněžní prostředky, vložené nebo převedené na účet, nutně nestanou
majetkem toho, kdo vede účet, lze připustit, neboť stávající právní úprava výslovně nestanoví, že se majetkem toho, kdo vede účet, stát musí.123
Dalším zajímavým případem v otázce vlastnictví peněžních prostředků na účtu
jsou ty případy, které se řídí § 41f zákona o bankách – tzv. účty se zvláštním režimem.
Zde se jedná o situace, kdy jsou peněžní prostředky na účtu považovány za pohledávku z
vkladu se zvláštním režimem. Tím se rozumí, že je majitel účtu podle § 41f odst. 1 zákona
o bankách při zakládání účtu povinen písemně oznámit tomu, kdo účet vede, že peněžní
prostředky vkládané na účet představují pohledávku více osob, a zároveň majitel účtu i
doložit podíl každé takové osoby a její identifikaci v rozsahu požadovaném podle odst. 3
uvedeného ustanovení. Dochází zde tedy k situaci, kdy podle uvedené zvláštní právní
úpravy pohledávka k peněžním prostředkům na účtu nesvědčí majiteli účtu, ale třetím
osobám. Hlavním účelem této právní úpravy je vytvoření nároku osob na náhradu vložených peněžních prostředků z Fondu pojištění vkladů v případě, kdy dojde k platební neschopnosti banky.124 Uvedená právní úprava se rovněž vztahuje i na platební instituce či
na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, kterým uživatelé platebních služeb
svěřili své peněžní prostředky pro účely provedení platební transakce na základě § 20
zákona o platebním styku.

122

srov. LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. 23
123
Tamtéž, s. 24
124
Tamtéž, s. 20

50

Závěrem lze doplnit, že i přesto, že výše zmíněné vklady nejsou na základě
zvláštní právní úpravy považovány za vklady podle zákona o bankách, vztahuje se i na
tyto vklady za určitých zákonem stanovených podmínek povinnost pojištění vkladů podle
zákona o bankách, kdy je náhrada poskytnuta skutečnému vlastníkovi peněžních prostředků, resp. skutečnému vlastníku pohledávky k peněžním prostředkům na účtu. S tím
dále souvisí i skutečnost, že ačkoliv je pouze skutečný vlastník pohledávky oprávněn k
případné výplatě náhrady peněžních prostředků, není tím dotčen smluvní vztah mezi majitelem účtu a tím, kdo účet vede (bankou). Ten je tedy jako jediný i zde k nakládání s
peněžními prostředky na účtu (vč. možnosti k tomuto zmocnit třetí osobu).

4. Úrok z peněžních prostředků

Další náležitostí, kterou je možné ve smlouvě o účtu sjednat, je pak úrok z peněžních prostředků uložených na účtu. Oproti minulé úpravě (běžného) účtu,125 není nyní
povinností toho, kdo účet vede, úrok z peněžních prostředků na účtu poskytnout. Záleží
tedy na vůli stran, zda bude úrok sjednán. V případě, že si jej smluvní strany ujednají,
uvádí pak § 2667 obč. zák. podmínky úročení peněžních prostředků na účtu.
Toto ustanovení stanoví; že je úrok splatný ke konci kalendářního měsíce, a že ten,
kdo účet vede, připíše úrok k zůstatku peněžních prostředků na účtu bez zbytečného odkladu poté, co se stal splatným. Jako většina ustanovení občanského zákoníku je však i
toto ustanovení dispozitivní, tudíž uvedená pravidla lze považovat pouze za tzv. podpůrná,
kdy je zároveň možné, aby si smluvní strany sjednaly podmínky od těchto odlišné.
Občanský zákoník dále uvádí podmínky úročení v případě jiného než platebního
účtu, a to v § 2671, podle kterého náleží majiteli účtu úrok, pokud byl sjednán, ode dne
připsání peněžních prostředků na účet do dne předcházejícího dni jejich odepsání z účtu.
Zároveň jsou podmínky úročení peněžních prostředků na účtu upraveny v zákoně
125
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o platebním styku, který blíže stanoví podmínky pro platební účty. Např. § 152 odst. 5
uvádí možnost jednostranné změny sjednaných úrokových sazeb bez předchozího oznámení ze strany poskytovatele platebních služeb, pokud tak bylo mezi smluvními stranami
dohodnuto, je-li změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů.

5. Sjednání tzv. kontokorentu

Také sjednání tzv. kontokorentu se řadí mezi náležitosti u smluv o účtu poměrně
časté. Nejprve k samotnému pojmu; kontokorentem se rozumí úvěr sjednaný k účtu, prostřednictvím kterého může majitel účtu čerpat peněžní prostředky i v případě, že nejsou
kryty kreditním zůstatkem na účtu. Pojem „kontokorent“ vznikl z italského „conto
corrento“ („conto“ – účet, z latinského „computare“ – počítat a „corrente“ – běžící). Odborná literatura takto rovněž hovořila i o běžném účtu, avšak podle současné bankovní
praxe se kontokorentem rozumí spíše úvěr sjednaný k účtu.126
Stávající právní úprava pak kontokorent zmiňuje v § 2665 obč. zák., který stanoví,
že smluvní strany si mohou ujednat, že ten, kdo vede účet, umožní výběr hotovosti nebo
provede převod peněžních prostředků z účtu, ač pro to na účtu není dostatek peněžních
prostředků. Zároveň se pak v těchto situacích použijí přiměřeně ustanovení o úvěru. Úvěr
je v občanském zákoníku upraven v § 2395 až 2400. Současná právní úprava tak navazuje
na praxi, která byla aplikována po dobu účinnosti předcházející právní úpravy.
Současná právní úprava kontokorentu uvedená v občanském zákoníku, konkr. v
§ 2665 ve spojení s § 2395 až 2400 tedy umožňuje, aby si smluvní strany např. určily
dobu pro vrácení takto poskytnutých peněžních prostředků, či ujednaly účel jejich užití a
způsob jejich splacení.127 Otázkou je pak skutečnost, zda musí smlouva o účtu, která kontokorent umožňuje, obsahovat i sjednání limitu, do jehož výše může majitel účtu takovýto
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Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. A kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2010, str. 461
127
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 1. vydání.
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 245 nebo HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové
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úvěr nad rámec peněžních prostředků uložených na účtu čerpat. I přesto, že tak právní
úprava týkající se účtu přímo nestanoví, je třeba vycházet z dalších ustanovení občanského zákoníku, na které odkazuje. Jestliže se tedy subsidiárně použijí na tyto případy
ustanovení upravující úvěr (§ 2395 a násl. obč. zák.), lze dovodit, že si smluvní strany
ujednají i výši částky, do které může být tento „úvěr“ poskytnut.
K této problematice lze zmínit rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2012, sp.
zn. 29 Cdo 4227/2009, ve kterém se soud zabývá situací, kdy došlo k pochybení banky
tak, že umožnila na základě smlouvy o běžném účtu (sjednaném jako kreditní účet), aby
z účtu byly odčerpány peněžní prostředky v částce přesahující v daném okamžiku evidovaný zůstatek. Přímo v rozsudku pak Nejvyšší soud uvádí; „... umožnila-li banka realizovat výběry z bankomatu nad rámec zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to navzdory povaze účtu, který byl sjednán jako kreditní, zcela zjevně porušila povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení
jejího rozsahu (§ 382 obch. zák. ve spojení s § 415 obč. zák.).“ S ohledem na tento rozsudek je tedy zřejmé, že pokud je sjednána určitá výše, do které je možné kontokorent
čerpat, je povinností smluvních stran, aby se sjednaným ustanovením smlouvy řídily, také
s přihlédnutím k zákonné úpravě účtu (dnes v § 2395 a násl. obč. zák.). Zároveň zde pak
není rozhodující, zda k překročení takového limitu došlo zaviněním ze strany majitele
účtu či ze strany toho, kdo účet vede, jelikož došlo k porušení mezi smluvními stranami
sjednaných podmínek. Možnost liberace toho, kdo účet vede, tak tedy v případě porušení
dohodnutých podmínek nenastane ani v případě, kdy majitel účtu poruší bezpečnostní
pravidla, které je zpravidla na základě smlouvy o účtu povinen dodržovat. Ten, kdo účet
vede, tedy vždy v takových případech nese minimálně „spoluodpovědnost“ za provedení
neoprávněných kontokorentních transakcí.128

128

právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1190
Jelikož je toto problematikou spadající do působnosti Finančního arbitra (jež orgánem mimosoudního
řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem podle zákona o platebním styku), dospěl i finanční arbitr
v rozhodnutí ze dne 13. 11. 2015, sp. zn FA/PS/302/2015 k podobnému závěru.
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3.2.3 Změna smlouvy o účtu

Smlouvu o účtu je možné, stejně jako ostatní typy smluv, v průběhu její účinnosti
měnit. Jelikož není zákonem stanoven požadavek obligatorní písemné formy u závazků
ze smlouvy o účtu, jak je uvedeno výše, není ani v případě její změny forma určitá stanovena. To však neplatí v případě platebního účtu, jehož úprava se řídí zvláštním zákonem
- o platebním styku. Ten upravuje zejména změnu rámcové smlouvy,129 lhůty pro oznámení takové změny, či pro případné odmítnutí, možnosti vypovědět rámcovou smlouvu a
povinnost poskytovatele platebních služeb o tomto druhou smluvní stranu informovat –
podrobněji dále v kapitole 4.4.3 Výpověď rámcové smlouvy o platebních službách.

3.2.4 Zrušení smlouvy o účtu

Smlouva o účtu je závazkovým právním vztahem, který se řídí právní úpravou
občanského zákoníku a na který jsou tudíž aplikovatelné jednotlivé způsoby zrušení takovýchto občanskoprávních závazkových vztahů. Zejména tedy uplynutí doby (v případě,
že byla smlouva o účtu uzavřena na dobu určitou), odstoupení od smlouvy, ukončení
smluvního vztahu na základě dohody stran, z důvodu nemožnosti plnění např. u bank v
případě ztráty bankovní licence apod.
Speciální úprava občanského zákoníku, která se zabývá účtem, uvádí pak v
§ 2668130 pouze obecné podmínky, které musí ten, kdo vede účet, vůči majiteli účtu v
případě zániku závazku splnit. Tyto obecné podmínky platí pro všechny typy účtů, přičemž např. zrušení závazku k platebnímu účtu dále podrobněji upravuje zákon o platebním styku (kapitola 4.4.3 Výpověď rámcové smlouvy o platebních službách). Zároveň

129
130

§ 152 zákona o platebním styku - změna závazku z rámcové smlouvy.
§ 2668 občanského zákoníku: „Zanikne-li závazek, vypořádá ten, kdo vede účet, bez zbytečného odkladu
pohledávky a dluhy týkající se účtu, zejména provede převody peněžních prostředků z účtu uskutečněné
prostřednictvím platebních prostředků a šeků použitých do dne zániku závazku, účet zruší a zůstatek
peněžních prostředků vyplatí majiteli účtu.“
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občanský zákoník v § 2666 upravuje i zvlášť situaci, kdy dojde k úmrtí majitele účtu –
uvedeno v následující kapitole této práce.
První, a zároveň nejjednodušší ze způsobů, jakým může být smlouva o účtu ukončena, je tedy dohoda stran podle § 1982 obč. zák. Zde si smluvní strany na základě své
svobodné vůle sjednají zánik trvajícího závazku, aniž by byl zřízen závazek nový.
Dále je možno smlouvu o účtu možné ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran.
Pokud se jedná o výpověď smlouvy o platebním účtu, který byl sjednán na základě rámcové smlouvy o platebních službách, řídí se její výpověď ustanoveními § 153 až 155
zákona o platebním styku. V případě výpovědi smlouvy o účtu jiném než platebním, pak
platí ustanovení uvedená v § 2674 a 2675 občanského zákoníku, která stanoví, že smlouva
může být vypovězena ze strany majitele účtu i bez výpovědní doby, a to i v případě, že je
smlouva uzavřena na dobu určitou. Ze strany toho, kdo účet vede, může být podle uvedených ustanovení občanského zákoníku výpověď dána s účinností ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla majiteli účtu, a v případě, kdy došlo ze strany
majitele účtu k porušení ujednané povinnosti podstatným způsobem, může ten, kdo vede
účet, závazek ze smlouvy o účtu vypovědět i bez výpovědní doby.
Otázkou výpovědí smluvních závazků, a zejména pak jejich doručováním, se zabývá i judikatura, a to zejména Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2008 sp. zn.
26 Cdo 238/2008 ve spojení § 570-573 obč. zák. a tzv. nevyvratitelnou fikcí dojití.
„Účinnost adresných jednostranných hmotněprávních úkonů v režimu občanského zákoníku předpokládá, že projev vůle dojde, resp. je doručen adresátovi, tj. že se dostane do
sféry jeho dispozice. Právním pojmem „do sféry dispozice“ se rozumí nejen samotné převzetí písemného hmotněprávního úkonu adresátem, ale i ty případy, kdy doručením dopisu či telegramu, obsahujícího projev vůle, do bytu adresáta či do jeho poštovní
schránky, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky,
nabyl adresát hmotněprávního úkonu objektivní příležitost seznámit se s obsahem zásilky.
Přitom není nezbytné, aby se adresát skutečně seznámil s obsahem hmotněprávního
úkonu, dostačuje, že měl objektivně příležitost tak učinit.“.
Dále pak tedy vyjma výše uvedených obecných způsobů zrušení smlouvy o účtu
lze tento závazek dále ukončit také odstoupení od smlouvy podle § 1829 a násl. obč. zák.,
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a to v případě smluv uzavíraných distančním způsobem.131 Tato právní úprava pak cílí
především na ochranu spotřebitele, který má možnost od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14
dnů od okamžiku uzavření smlouvy.
Rovněž může k zrušení smlouvy o účtu dojít bez vůle smluvních stran uplynutím
doby, na kterou byl závazek sjednán, či v případě nemožnosti jejího plnění, anebo výjimečně splynutím práva s povinností v jedné osobě.132
Ať už tedy dojde ke zrušení smlouvy o účtu kterýmkoliv ze shora uvedených důvodů, je následně ten, kdo vede účet, povinen zrušit účet. Tím se podle odborné literatury
shodně rozumí zánik dluhu toho, kdo vede účet, vůči majiteli účtu, který se v praxi projeví
zejména odnětím přiděleného čísla účtu a vymazáním evidenčních údajů o dluhu toho,
kdo účet vedl, vůči majiteli účtu z účetních knih.133 Tomuto však musí předcházet minimálně již výše uvedené splnění povinností uvedených v § 2668 obč. zák., a to zejména ze
strany toho, kdo vede účet. Ten je povinen bez zbytečného odkladu vypořádat pohledávky
a dluhy, týkající se účtu. To spočívá zejména v provedení převodů peněžních prostředků
z účtu uskutečněných prostřednictvím platebních prostředků a šeků použitých do dne zániku závazku. Pak může být účet zrušen a zůstatek peněžních prostředků134 ten, kdo účet
vede, vyplatí majiteli účtu. K vyplacení peněžních prostředků v případě zániku účtu dochází nejčastěji převodem na jiný účet majitele, či na jiný účet majitelem určený. V případě, kdy však účet zanikne a nedojde-li k výplatě zůstatku peněžních prostředků a neníli uzavřena dohoda o jejich poukázání na určený účet, představuje tento zůstatek pohledávku majitele účtu za tím, kdo vedl účet135. V praxi pak zpravidla bývají takové peněžní
prostředky po určitou dobu (min. 3 let, po kterou běží promlčecí lhůta) evidovány na tzv.

131

VOZÁR. J. Spotřebitelské smlouvy v NOZ„Smlouvy uzavírané distančním způsobem jsou takové
smlouvy, které jsou uzavřeny za použití prostředků komunikace na dálku, tedy kupříkladu
prostřednictvím reklamy v tisku s objednávkovým katalogem, prostřednictvím telefonu, televize či
veřejné komunikační sítě.“ Vydáno 4. 11. 2013, cit. 15.8.2019.
132
srov. HORÁČEK, T. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek VI. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 249 nebo LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š.,
MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 83-84
133
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 103 nebo HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§
2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1192
134
Definovaných v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku.
135
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 103
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vnitřním účtu banky, a následně, po uplynutí stanovené doby, jsou zařazeny do výnosů
banky.
Z právní úpravy uvedené v občanském zákoníku zároveň nevyplývají žádné povinnosti, které by v případě zániku závazku smlouvy o účtu měl splnit majitel účtu. Lze
tedy dovodit, že ty mohou vyplývat případně ze smluvních ujednání.
Závěrem lze ke zrušení závazku ze smlouvy o účtu dodat, že jestliže je účet chápán
jako věc (movitá a nehmotná), dochází zrušením účtu tím, kdo účet vede, současně k
právnímu zániku této věci.
Současně okamžikem zrušení účtu začíná běžet promlčecí lhůta k uplatnění nároku majitele zrušeného účtu na výplatu jeho peněžních prostředků. Ta je obecně, pokud
není sjednáno jinak, podle § 629 obč. zák. stanovena na tři roky. Specifické ustanovení
§ 624 obč. zák. rovněž stanoví, že v případě „práva na vydání peněžních prostředků uložených na účtu nebo představujících vklad, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy
smluvní závazek zanikl“. Od okamžiku zániku závazku tak může být toto právo uplatněno
ve shora uvedené lhůtě.
Konečně lze dodat, že podle ustanovení § 1985 obč. zák. může ten, kdo vede pro
druhou stranu účet, započíst peněžní prostředky na něm uložené na úhradu vzájemné pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu. Tato možnost však může být na základě
smluvního ujednání stran upravena, či dokonce vyloučena.136

3.2.5 Důsledky smrti majitele účtu

Smlouvou o účtu je tedy mezi smluvními stranami založen závazek. Smrtí majitele účtu se však smlouva o účtu neruší, a to i přesto, že tak občanský zákoník výslovně
nestanoví, jako tomu bylo v § 715a odst. 2 obch. zák. Tento závěr lze však dovodit z
136

srov. LIŠKA,P. in: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055
-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1192
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obecné právní úpravy obsažené v § 2009, § 2664 a § 2666 občanského zákoníku137.
Smlouva o účtu tedy podle výše uvedených ustanovení občanského zákoníku i
nadále trvá a účet smrtí jeho majitele nezaniká. Jednak tak podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku stanoví § 2009 obč. zák., který upravuje smrt dlužníka nebo věřitele
- zde se jedná v případě majitele účtu o věřitele, kdy má majitel účtu pohledávku za tím,
kdo vede účet, ve výši na účtu uložených peněžních prostředků, kdy jeho smrtí povinnosti
dlužníka nezaniknou, neboť v tomto případě – vedení účtu, nelze hovořit o tom, že by
bylo plnění ze smlouvy vázáno pouze na osobu věřitele.
Jelikož je současně účet považován za věc ve vlastnictví majitele účtu, tak v případě jeho smrti do jeho práv a povinností vstupují jeho právní nástupce (dědicové) děděním, pohledávka na peněžní prostředky na účtu se tedy stává součástí pozůstalosti zůstavitele (majitele účtu), přičemž jejich hodnota, která je rozhodující pro vypořádání dědictví,
je stanovena jako hodnota, kterou peněžní prostředky na účtu měly v době smrti majitele
účtu. K tomuto dospěl mj. i Nejvyšší soud v rozsudku, sp. zn. 21 Cdo 1219/2006, ze dne
18. 10. 2007 následovně: „Smrtí majitele účtu smlouva o běžném, či vkladovém účtu nezaniká. Banka proto např. pokračuje i po smrti majitele běžného účtu v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z účtu na základě příkazů, které jí dal
majitel účtu a osoby jím zmocněné apod. Do práv a povinností zemřelého majitele běžného (vkladového) účtu vstupují jeho dědici děděním.“138
Dále lze skutečnost, že účet okamžikem smrti jeho majitele nezaniká, dovodit také
ze současného znění ustanovení § 2664 obč. zák., které ve spojení s právní úpravou zmocnění třetích osob k nakládání s peněžními prostředky na účtu uvádí, že takové zmocnění
nezaniká smrtí zmocnitele. Z uvedeného tedy zcela jasně vyplývá, že pokud nezaniká
smrtí majitele účtu zmocnění, které udělil třetí osobě, nedochází důsledkem smrti majitele
účtu z logiky věci ani k jeho zániku. Zároveň § 2666 obč. zák. uvádí, že pokud zemře
majitel účtu, zastaví ten, kdo vede účet, ty převody peněžních prostředků a výplaty hotovosti z účtu, o kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá.

137

LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 101
138
K takovému závěru dospěl Nejvyšší soud za účinnosti předcházející právní úpravy, avšak k převažující
podobnosti se stávající právní úpravou, lze z uvedeného rozsudku vycházet i v současnosti.
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Pokud má tedy majitel účtu v úmyslu, aby k určitým operacím na jeho účtu po jeho smrti
již nedocházelo, je potřeba toto explicitně sjednat a uvést konkrétní operace, jež po jeho
smrti přestanou být prováděny. I podle znění tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že jestliže
má i po smrti majitele účtu nadále docházet k provádění převodů peněžních prostředků či
výběrů hotovosti, u kterých majitel účtu výslovně nestanoví, že mají být po jeho smrti
zastaveny, nedochází důsledkem smrti majitele účtu k zániku smlouvy o účtu.
Avšak změn přijetím stávající právní úpravy dostála právní úprava v případě stanovení okamžiku, kdy k zastavení provádění majitelem účtu určených operací má dojít.
Jako okamžik, kdy mají být převody peněžních prostředků a výběry hotovosti z účtu zastaveny, je podle § 2666 obč. zák. doložení smrti majitele účtu. Právě zde došlo k odklonění se od užívané praxe, kdy podle § 715a odst. 2 obch. zák., bylo okamžikem, pro zastavení stanovených operací na účtu (v tzv. doložce pro případ smrti majitele účtu), rozhodujícím okamžikem to, že se banka hodnověrně dozvěděla o tom, že majitel účtu zemřel. V současné době, podle § 2666 obč. zák., je zde však zvýšená odpovědnost třetích
osob za to, aby se ten, kdo vede účet, o smrti majitele účtu dozvěděl. Formou, jakou smrt
třetí osoby smrt majitele účtu doloží, je nejčastěji předložení úmrtního listu či zprávy
příslušného orgánu (např. policie, obecní úřad, soud). 139
Specifickou situací je v této souvislosti případ, kdy je účet zřízen pro více osob
podle § 2663 obč. zák. Zde je zpravidla smluvně sjednáno, zda je každá z takovýchto
osob oprávněna k označení příkazu doložkou nebo to bude třeba dovozovat z ujednání o
podmínkách, za kterých je osoba oprávněna k udělování příkazů k nakládání s peněžními
prostředky na účtu.“140
Závěrem lze tedy shrnout, že jestliže se majitel účtu rozhodne pro případ své smrti
doložkou omezit některé převodní či výplatní operace peněžních prostředků na svém účtu,
musí být jeho případná smrt řádně doložena tomu, kdo jeho účet vede. Ten pak v důsledku
smrti majitele účtu, a jejím řádném doložení, zastaví všechny v doložce pro případ smrti
stanovené operace.

139

srov. LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: Wolters Kluwer, a.s.,
2014, s. 82-83.
140
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 102

59

4. Platební účet

Základ pro právní úpravu platebního účtu obsahuje již zmíněný § 2669
občanského zákoníku. Ten odkazuje v případě bližší právní úpravy platebního účtu na
zvláštní zákon, kterým je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Tato kapitola je tedy
mj. věnována právní úpravě platebního účtu obsažené v tomto zákoně. Současně je i zde
úvodem zmíněn stručný historický vývoj a okolnosti přijetí tohoto zákona. Dále jsou
specifikovány jednotlivé odlišnosti platebního účtu od právní úpravy obecné, uvedené
v občanském zákoníku.

4.1 Vývoj evropské regulace v oblasti platebního styku

Jelikož je oblast platebního styku, jejíž součástí je platební účet, rozsáhle
regulována na úrovni Evropské unie, je nejprve uveden vývoj posledních let v této oblasti.
Zákon o platebním styku je transpozicí141 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice
2007/64/ES (dále jen „směrnice PSD2“). Tento zákon tedy obsahově odpovídá směrnici
PSD2. Z důvodů rozsáhlosti změn oproti předchozí úpravě – zákonu o platebním styku z
r. 2009, a především z důvodu přehlednosti právní úpravy byl přijat zákon zcela nový.
Tedy stejně jako kvůli směrnici PSD, kdy byl v roce 2009 přijat nový zákon o platebním
styku, byl i kvůli směrnici PSD2 přijat nový zákon o platebním styku s účinností od
13. ledna 2018. Novela zákona o platebním styku byla vyhodnocena jako nevhodný
způsob transpozice zejména z důvodu zajištění přehlednosti právního řádu.142

141

Formální promítnutí směrnice do vnitrostátního právního předpisu – vysvětleno již v poznámce č. 28
(kapitola č. 2.3.3 Jednotlivé druhy účtů podle občanského zákoníku)
142
Důvodová zpráva, str. 119, Sněmovní tisk 1059/0: část č. 1/8, Vládní návrh zákona o platebním styku EU - RJ. In: VII. volební období. 2017.
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Počátky snah o sjednocení regulace oblasti platebního styku na evropské úrovni
započaly však již v 90. letech 20. století, kdy Česká republika ještě ani součástí Evropské
unie nebyla (členem EU se ČR stala dne 1. 5. 2004). Cílem Evropské unie bylo, a nadále
je, vytvoření jednotného platebního prostoru a vnitřního trhu platebních služeb v rámci
EU. Následnými kroky, které k realizaci tohoto cíle směřovaly, bylo mj. založení
Evropské rady pro platební styk roku 2002. Tato rada tak zaujala roli evropského
koordinátora pro vytvoření jednotného prostoru pro platby v eurech (tzv. SEPA platby).
Platby v měně EUR v rámci SEPA (Single Euro Payments Area, v překladu Jednotná
oblast pro platby v eurech143) umožňují platby mezi členskými státy Evropské unie za
stejných podmínek jako u plateb vnitrostátních144. Evropská rada pro platební styk je zde
tedy orgánem evropských bank s koordinační a rozhodovací pravomocí v oblasti otázek
týkajících se sjednocení podmínek uskutečňování platebního styku v rámci EU.
Zřízení tohoto orgánu však nebylo pro účely sjednocení podmínek a vytvoření
jednotného platebního prostoru a vnitřního trhu platebních služeb v rámci EU dostačující.
I přesto, že tisíce evropských bank akceptovaly pravidla stanovená Evropskou radou pro
platební styk, které víceméně spočívaly v samoregulaci peněžních ústavů, ukázalo se jako
nevyhnutelné vytvoření jednotného právního základu pro všechny členské státy.145
Platební styk je tedy v rámci Evropské unie regulován zejména tzv. sekundárním
právem – s ohledem na skutečnost, že jde v případě platebního styku o harmonizovanou
oblast, setkáme se zde nejčastěji se směrnicemi. Tou nejvýznamnější se v důsledku výše
uvedených událostí stala směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2007/64/ES,
ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice
97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (dále jen
„směrnice PSD“). Právě směrnici PSD bylo potřeba transponovat do právního řádu České
republiky, a tím tak vznikl nový zákon o platebním styku, jelikož starou úpravu by bylo

143

Brožura Evropské centrální banky (ECB) k Jednotné oblasti pro platby v Eurech
V této souvislosti bylo nově schváleno přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518 ze
dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za
přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měn. Konkrétně se pak jedná o změny v tom smyslu,
aby byly poplatky za přeshraniční platby v eurech v rámci Unie uvedeny v soulad s poplatky
účtovanými za odpovídající vnitrostátní platby provedené v národní měně členského státu.
145
Česká bankovní asociace (ČBA) Důležité orgány a odkazy
144
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složité takto rozsáhle novelizovat.146 Požadavky PSD byly tedy promítnuty, resp. transponovány, stejně jako jsou v současné době promítnuty požadavky nástupnické směrnice
PSD2, do českého zákona o platebním styku s účinností od 1. 11. 2009 147. Cílem této
směrnice bylo zavedení harmonizovaného systému platebních služeb. „Komise si od jejího zavedení slibovala vznik jednotného platebního trhu bez existence bariér pro vstup
nových poskytovatelů platebních služeb, posílení hospodářské soutěže, bezpečnější a zároveň transparentnější poskytování informací a v neposlední řadě i definici práv a povinností uživatelů a poskytovatelů platebních služeb.“148 Spolu se směrnicí PSD pak zákon
o platebním styku transponoval více evropských přepisů doposud obsažených v jiných
zákonech ČR a současně byly novelizovány i další související zákony, např. zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o ČNB, občanský a obchodní
zákoník atd.
Postupem času, a s tím spojenou modernizací platebního styku – rozvojem technologií, a to především v oblasti internetového bankovnictví (vč. plateb prostřednictvím
mobilních aplikací), či platebních karet, přestala dosavadní úprava směrnice PSD pokrývat veškeré možnosti, které platební styk nabízel, a proto bylo nutné stávající právní
úpravu zmodernizovat. Na jaře roku 2012 tak Evropská komise vydala tzv. Zelenou knihu
s názvem „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes
internet a pomocí mobilního telefonu“149, která měla za úkol otevřít diskuzi právě o tématech technologického rozvoje a jeho možných důsledcích. Zároveň byla diskutována
nutnost harmonizace této roztříštěné oblasti v rámci Evropské unie. V důsledku této iniciativy Evropské komise, tzv. Zelené knihy, pak byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění
směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje
směrnice 2007/64/ES (směrnice PSD2).
Závěrem je v této souvislosti potřeba zmínit, že směrnice PSD2 zároveň rozšířila
(oproti předcházející směrnici PSD) svou teritoriální působnost. Podle znění směrnice
146

Důvodová zpráva, str. 63 a násl., Sněmovní tisk 860/0: část č. 1/7, Vládní návrh zákona o platebním styku
– EU - RJ. In: V. volební období. 2009.
147
Do té doby byl účinný zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku.
148
Euractiv.cz. Pravidla pro platební služby na vnitřním trhu EU: Na cestě k hlubší integraci. Vydáno
15.8.2013, cit. 24.5.2019.
149
Euractiv.cz. Případná regulace mezibankovních poplatků by mohla v ČR narazit Vydáno 12.12.2012,
cit. 11.8.2019.
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PSD2 jsou tak stanoveny požadavky i na platby do zemí mimo území EU, resp. EHP
(Evropský hospodářský prostor) v případech, kdy má alespoň jeden z poskytovatelů sídlo
v Evropské unii - tzv. one-leg transakce a na transakce v mimoevropských měnách. Tato
změna však neměla dopad na českou právní úpravu, neboť tyto výše uvedené transakce
byly nad rámec směrnice PSD implementovány již v předcházejícím zákoně o platebním
styku.

4.2 Zákon o platebním styku

Platný a účinný zákon o platebním styku se vyjma oblasti poskytování platebních
služeb věnuje také např. problematice elektronických peněz či platebních systémů.
Současně je tento zákon rozdělen na devět částí. Jeho jednotlivé části budou tedy pro
obecnější přehled níže stručně zmíněny.
Část první „Obecná ustanovení“ obsahuje předmět úpravy, vymezení některých pojmů,
vymezení platební služby a vymezení elektronických peněz. Předmětem úpravy zákona
o platebním styku je pak podle předmětných ustanovení této části zákona činnost osob
oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze. Zákon o
platebním styku tedy upravuje:
a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat
elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s
neodvolatelností zúčtování,

c) práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby (dále jen
„poskytovatel“), a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),
d) práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze (dále jen
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„vydavatel“), a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel“),

e) práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek
srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými
poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek“),
f) používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem,

g) postup při změně platebního účtu,
h) přístup k platebnímu účtu.150

Část druhá „Osoby oprávněné poskytovat platební služby a vydávat elektronické
peníze“ stanoví podmínky potřebné k získání povolení či registrace předmětných činností,
základní ustanovení. Dále tato část upravuje platební instituce (tento pojem byl zaveden
směrnicí PSD) a jedná se tedy o instituci, která zpracovává platební příkazy (provádí
platby), avšak nepřijímá vklady – na rozdíl od bank. Současně se jedná většinou o instituce nabízející např. úvěry. Zavedením takovéto instituce tak došlo k otevření trhu s platebními službami pro subjekty odlišné od bank, což je jedním z aktuálních témat probíraných v této oblasti. Současně je zde upraven nový subjekt; správce informací o platebním
účtu (viz blíže kapitola č. 4.4.1 Právní úprava v zákoně o platebním styku).151

Část třetí „Platební systémy“ upravuje přístup k platebním systémům a platební

150

§ 1 zákona o platebním styku.

151

Tato úprava pak zároveň, stejně jako směrnice PSD2, zachovává logiku rozšíření okruhu regulovaných
subjektů, neboť předmětné služby nelze bez povolení či registrace poskytovat. V případě, že konkrétní
osoba nesplní podmínky potřebné k udělení povolení (anebo registrace), může vystupovat pouze jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, potažmo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.
Stanovením podmínek pro osoby oprávněné poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze je
tedy posílena ochrana uživatelů těchto služeb.
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systémy s neodvolatelností zúčtování. Tato problematika nebude pro účely této práce detailněji rozebrána.

Část čtvrtá „Práva a povinnosti při poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz“ upravuje práva a povinnosti osob uvedených v části druhé, tzn. osob
oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze. Tato část tak
upravuje smlouvu o platebních službách, a to jak rámcovou smlouvu či smlouvu o jednorázové platební transakci (vč. dvou nově zavedených služeb nepřímého dání platebního
příkazu a informování o platebním účtu), stanovuje související (předsmluvní) informační
povinnost poskytovatelů platebních služeb, změny rámcové smlouvy, způsob provádění
platebních transakcí, vč. lhůt pro jejich provádění, odpovědnost poskytovatelů či proces
autorizace platebních transakcí, vč. nápravy neautorizované či nesprávně provedené
transakce. Nově je zde upravena i služba informování o platebním účtu. Následně jsou
zde upravena práva a povinnosti při vydávání elektronických peněz.

Část pátá „Zvláštní ustanovení o některých platebních účtech“ představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/92/EU, o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním
účtům se základními prvky (dále jen „směrnice PAD“). Je zde tedy upravena porovnatelnost služeb spojených s platebním účtem, změna platebního účtu a základní platební účet.

Část šestá „Bezpečnost v oblasti platebního styku“ upravuje hlášení bezpečnostních a provozních incidentů a bezpečnostních a provozních rizik České národní bance
jakožto národnímu regulátorovi. Dále je zde upraveno tzv. silné ověření uživatele, podrobněji upravené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 98
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 – tzv. RTS (regulatorní technické standardy) vydané EBA (European Banking Authority) ve spolupráci s Evropskou
centrální bankou, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27.
listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a
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společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.152

Část sedmá „Přestupky“ upravuje přestupky a za ně stanovené sankce v oblasti
poskytování platebních služeb a dále přestupky související s vydáváním elektronických
peněz či při provozování platebního systému.

Část osmá „Dohled a kontrola“ se věnuje dohledu a kontrole včetně kontrol na
místě, opatření k nápravě, odnětí či zúžení povolení nebo přijímání podnětů k zahájení
řízení z moci úřední ve věci porušení povinnosti poskytovatele nebo vydavatele
stanovené zákonem o platebním styku či obdobnými ustanoveními právních předpisů
jiného členského státu atp.

Poslední, Část devátá „Ustanovení společná, přechodná a závěrečná“, obsahuje
ustanovení pro tento typ ustanovení obvyklá, vč. výčtu seznamů a registrů vedených ČNB
a dále zmocnění k přijetí některých souvisejících vyhlášek.

Můžeme tedy shrnout, že zákon o platebním styku komplexně upravuje jednotlivé
oblasti, s nimiž se v souvislosti s platebním stykem, resp. užíváním platebního účtu, můžeme setkat. Již předcházející směrnice PSD153 do značné míry úspěšně vytvořila komplexní regulatorní rámec poskytování platebních služeb, v praxi však specifické aspekty
zůstávaly problematické. Přestože PSD byla v režimu úplné harmonizace, nejednotnosti
se projevily například u výjimek z působnosti, které byly příliš nejednoznačné nebo příliš
obecné (např. platební transakce prováděné pomocí mobilních telefonů, které byly zaměřeny na prodej digitálního obsahu nízké hodnoty. Vzhledem k nejednoznačné formulaci
vynětí z oblasti působnosti PSD se tato výjimka v členských státech uplatňovala odlišně,
což vedlo k právní nejistotě u poskytovatelů obsahu i uživatelů platebních služeb. Někdy
byla tato služba oproti původnímu záměru využívána například k úhradám jiných než

152
153

Nařízení RTS.
Resp. zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb.
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digitálních služeb, například za pomoci distribuce voucherů k reálnému zboží. Směrnice
PSD2 i nový zákon o platebním styku výslovně odkazují na digitální obsah.)154 Podmínky
stanovené v jednotlivých členských státech se tak stále více lišily, a tak směrnice PSD
spíše než by pomáhala dynamickému rozvoji platebních služeb, byla spíše překážkou
v dalším vývoji této oblasti.
Zákon o platebním styku, resp. směrnice PSD2 (taktéž v režimu úplné harmonizace), která směrnici PSD zcela nahradila, dále apeluje na zvýšení právní jistoty za pomoci omezení výjimek z působnosti, usnadnění zavádění inovací v sektoru platebních
služeb, zamezení vzniku bezpečnostních a regulatorních rizik a další posílení ochrany
spotřebitele. Jedním z nejvýznamnějších dopadů tohoto zákona je pak otevření trhu a zavedení právního rámce pro činnost moderních fintechových společností. Vytváří se zde
příležitosti pro nové i tradiční poskytovatele platebních služeb a vybízí k dalšímu významnému vývoji v této oblasti.155 Zároveň tento zákon obsahuje nově definici neautorizované transakce, což je rozdílem oproti úpravě zákona předchozího (vč. směrnice PSD,
která tuto definici rovněž neobsahovala).
Mimo tento zákon je dále oblast platebního styku regulována také na úrovni vyhlášek, či sdělení a doporučení vydávaných Českou národní bankou (dále také jen
„ČNB“). Zároveň ČNB uveřejňuje ,,Výkladová stanoviska k vybraným ustanovením zákona o platebním styku" jako reakci na nejčastěji kladené dotazy, stížnosti či podněty
laické i odborné veřejnosti a na nejednotnou či nežádoucí aplikační praxi subjektů dohlížených Českou národní bankou.156 K novému zákonu o platebním styku však stanoviska
dosud nejsou dostupná.157
Další související úprava k problematice upravené zákonem o platebním styku je
pak obsažena, vyjma již výše zmíněného (základního) zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, například v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, zák. č. 6/1993 Sb., o České
národní bance zák. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi či v zákoně č. 634/1992 Sb., o
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VOJTĚCH. P., Nový zákon o platebním styku v platnosti, Vydáno 24. 11. 2017, cit. 4.7.2019
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ČNB, Výkladová stanoviska k vybraným ustanovením zákona o platebním styku cit. 20.8.2019
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Jistou formu výkladu, či upřesnění určitých ustanovení směrnice PSD2 či jejich prováděcích nařízení
(zejm. RTS) však poskytuje EBA formou již výše zmíněných Q&A.
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ochraně spotřebitele atp.158
Současně lze také dodat, že se v případě postavení zákona o platebním styku ve
vztahu k občanskému zákoníku jedná o vztah, kdy zákon o platebním styku je zákonem
speciálním (lex specialis) k občanskému zákoníku (lex generalis), přičemž jeho právní
úprava se použije pouze subsidiárně v případech, kdy zákon o platebním styku nestanoví
jinak. Avšak v určitých případech, kdy zákon o platebním styku vymezuje řadu obecných
pojmů (platební transakce, platební účet, platební služba nebo smlouva o platebních službách apod.), mohou být některé právní normy v něm obsažené považovány i za obecnou
úpravu.159
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Výčet základních právních předpisů dle České bankovní asociace.
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 42
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4.3 Platební účet

Základ právní úpravy platebního účtu je tedy uveden v občanském zákoníku, v
§ 2662 a násl., přičemž § 2669 hovoří přímo o platebním účtu a pro jeho bližší úpravu
odkazuje na zvláštní zákon. Zároveň na tento zvláštní zákon odkazuje § 2669 obč. zák.
také pro případy převodů peněžních prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se jedná o platební transakci podle jiného zákona. Tímto jiným zákonem je, pro oba
zmíněné případy, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
I když je tedy platební účet upraven primárně občanským zákoníkem, neobsahuje
tento zákon jeho definici. Pouze zde dochází k odlišení jednotlivých typů účtu na účet
platební (již výše zmíněný § 2669 obč. zák.), na jiný než platební (§ 2670 a násl. obč.
zák.) a vkladní knížku (§ 2676 a násl. obč. zák.).
Také z důvodu nejčetnějšího využití platebního účtu je platební účet regulován
jednak vnitrostátní právní úpravou (zejm. občanský zákoník, zákon o platebním styku,
vyhlášky ČNB atd.) a jednak právními předpisy Evropské unie (zde zejm. směrnice PSD2,
doporučení EBA apod.). Současně je potřeba přihlížet i k judikatuře, a to jak na úrovni
evropské (především Evropského soudního dvora), tak na úrovni vnitrostátní. Dále zde
hraje důležitou roli i rozhodovací činnost Finančního arbitra, který je zejména v oblasti
ochrany spotřebitelů důležitým subjektem (jedná se o způsob mimosoudního řešení sporů,
především pak vyřizování stížností klientů).
Jak již bylo zmíněno výše,160 zákon o platebním styku sice definuje platební účet
v § 2 odst. 1 písm. b) jako „účet, který slouží k provádění platebních transakcí“, avšak
tato definice je poměrně neurčitá, neboť platební účet vymezuje dost široce. Platebními
transakcemi jsou pak podle souvisejícího znění § 2 odst. 1 písm. a) shora uvedeného zákona; vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, pokud jsou tyto operace prováděny v
rámci platební služby. Prakticky lze, s ohledem na uvedené, označit za platební účty tedy
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V kapitole č. 2.3.3. Jednotlivé typy účtů podle občanského zákoníku, Platební účet
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všechny druhy osobních a spořicích účtů, kde je možné provádět výběry či vklady peněžních prostředků ze strany majitele účtu, aniž by s tím ten, kdo jeho účet vede (zde poskytovatel platebních služeb) musel dodatečně projevit souhlas, či jinak zasáhnout161. Zásahem se pak v této souvislosti rozumí např. povinnost podpisu nové smlouvy pro každý nový
vklad či zaplacení sankce za nedodržení lhůty pro výběr.162 Platebními účty tedy rozumíme

takové účty, které jejich majitelé mohou bez jakýchkoliv možných omezení užívat k provádění platebního styku.
Současně je také potřeba vymezit postavení zákona o platebním styku ve vztahu
k občanskému zákoníku. Jedná se tedy o vztah, kdy zákon o platebním styku je zákonem
speciálním (lex specialis) k občanskému zákoníku (lex generalis), přičemž jeho právní
úprava se použije pouze subsidiárně v případech, kdy zákon o platebním styku nestanoví
jinak. Avšak v určitých případech, kdy zákon o platebním styku vymezuje řadu obecných
pojmů (platební transakce, platební účet, platební služba nebo smlouva o platebních službách apod.), mohou být některé právní normy v něm obsažené považovány i za obecnou
úpravu.163

4.3.1 Rozdělení platebních účtů

I v případě platebních účtů můžeme dále rozlišovat jeho jednotlivé druhy. Toto
rozdělení však nestanoví žádný zákon, avšak vyvinulo se víceméně v praxi. Platební účty
tedy můžeme dělit zejména podle toho, jaký zůstatek se na daném účtu nachází. Zde účet
může být buď kreditní – stav, při jakém banka (ten, kdo vede účet) „dluží“ klientovi peněžní prostředky, nebo naopak debetní – zde majitel účtu „dluží“ peněžní prostředky
bance. Typickým příkladem debetního zůstatku na účtu je pak zřízení tzv. kontokorentu.
Rovněž můžeme rozdělit účty podle měny, v jaké jsou vedeny, a to na účty, které
161

Současně je zde potřeba zohlednit již výše zmíněnou koncepci funkčního účelu konkrétního účtu.
LIŠKA, Petr, Štefan ELEK a Karel MAREK. Bankovní obchody. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 85.
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LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 42
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jsou vedeny v tuzemské měně – účet tuzemský (v praxi také někdy označován jako „korunový“), a na účty vedené v některé z cizích měn - takový účet je pak účtem devizovým
(neboli také v praxi používaným označením „cizoměnovým“).
Dále rozlišujeme platební účty podle toho, za jakým účelem byly otevřeny. Pokud
se jedná o účet, který si jeho majitel otevřel za účelem vkládání a následném uchování
peněžních prostředků, hovoříme o účtu depozitním. Oproti tomu, pokud byl účet zřízen
za účelem poskytnutí úvěru, jedná se o účet úvěrový. Úvěrový účet pak slouží zejména k
tomu, aby banka či jiná úvěrová instituce164, která daný úvěr poskytla, mohla evidovat
jeho stav.
Zároveň lze podle účelu založení účtu rozlišovat mezi účtem běžným (osobním),
jež slouží zejména k provádění platebního styku „na denní bázi“, tzn. pro potřeby hospodaření s peněžními prostředky jeho majitele. Jedná se zejména o provádění bezhotovostních i hotovostních transakcí, tzn. o převody, platby či vklady. K takovým účtům pak
poskytovatelé platebních služeb zpravidla nabízejí jednotlivé platební prostředky, které k
uskutečnění běžného (každodenního) platebního styku slouží. Zejména se jedná o platební (kreditní či debetní) karty, internetové bankovnictví, či jiné. Dalším typem účtu,
který, na rozdíl od toho běžného, neslouží ke každodennímu využití, resp. k provádění
platebního styku, je tzv. spořicí účet. Již podle názvu je patrné, že takové účty slouží
zejména ke vkládání peněžních prostředků za účelem jejich spoření. V této souvislosti lze
uvést i tzv. termínovaný vklad, jež slouží k ukládání peněžních prostředků na určitou dobu,
po kterou s nimi není možné jakkoliv nakládat. To bývá však kompenzováno vyšším úročením takto uložených peněžních prostředků. Zároveň bývá někdy umožněno s takto uloženými peněžními prostředky disponovat v tom smyslu, že je možné navýšit, či snížit
předmětný termínovaný vklad. K provádění běžného platebního styku jej však z logiky
věci využít nelze.
Jako zvláštní typ platebního účtu můžeme označit i základní účet upravený § 210
164

ČNB, Dohled nad úvěrovými institucemi, Cit. 4.7.2019 „Mezi úvěrové instituce se řadí zejména banky,
spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny). Družstevní záložny se liší od bank právní formou
(družstevní záložna může být založena pouze ve formě družstva), výší požadovaného základního kapitálu
(35 mil. Kč oproti 500 mil. Kč u bank) a okruhem klientů, pro které je družstevní záložna oprávněna
vykonávat činnosti (pouze pro členy). V ostatním, zejména pokud jde o pravidla obezřetného podnikání,
platí na družstevní záložny v zásadě stejné požadavky jako pro banky.“
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a násl. zákona o platebním styku, který byl zaveden tzv. směrnicí PAD.165 Základní platební účet byl tedy zaveden jako platební účet se základními prvky, který má zajistit přístup

spotřebitelů k těm nejzákladnějším platebním službám, a umožnit jim tak širší účast na
vnitřním trhu EU. Základními prvky se pak podle směrnice PAD i zákona o platebním styku
rozumí zejména vklady a výběry hotovosti, úhrady, vč. trvalých úhrad, inkasa, poskytnutí
debetní karty k provádění platebních příkazů a zřízení internetového bankovnictví166.

4.4 Smlouva o platebních službách

Smlouva upravující platební účet, která se řídí ustanoveními zákona o platebním
styku, je označena jako smlouva o platebních službách a je upravena v jeho § 127 a násl.
tohoto zákona. Na tento smluvní vztah se tedy nad rámec podmínek stanovených pro
smlouvu o účtu v § 2662 a násl. v občanském zákoníku, vztahují zvláštní podmínky obsažené v zákoně o platebním styku.
Obsah a povaha právní úpravy smlouvy o platebních službách v zákoně o platebním styku, jakož i charakter a smysl právní úpravy obsažené ve směrnici o platebních
službách (směrnice PSD2) nasvědčují záměru upravit práva a povinnosti poskytovatelů a
uživatelů platebních služeb bez ohledu na to, zda je sjednána smlouva určitého typu nebo
smlouva inominátní, pokud sjednaná smlouva obsahuje závazek uvedený v § 127 zák. o
plat. styku.167 Současně můžeme uvést, že právní úprava chápe při zachování stávajících
smluvních typů tento pojem spíše jako určitou sběrnou kategorii zahrnující jakoukoli
smlouvu, která obsahuje závazek poskytovatele k provedení platební transakce.168 Nejedná se tak o zvláštní smluvní typ, který by byl zaveden na základě právní úpravy uvedené v zákoně o platebním styku, avšak pokud se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/92/EU, o porovnatelnosti poplatků souvisejících s
platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.
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§ 212 zákona o platebním styku.
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LIŠKA, P., Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue. 2010, č. 5, str. 126
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BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A.: Zákon o platebním styku:
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 341
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poskytování platebních služeb, bude se řídit předmětnými ustanoveními zákona o platebním styku.
Spornou otázkou však je, zda se zákon o platebním styku uplatní na smluvní závazky upravující převážně provádění platebních transakcí, anebo se touto právní úpravou
řídí veškeré smluvní závazky obsahující jakýkoliv závazek k provedení platební transakce.
Podle odborné literatury tato problematika není zcela jasně stanovena, neboť zde jednak
existuje názor, že na všechny smlouvy, pokud obsahují závazek poskytovatele k provedení platební transakce, je tedy třeba pohlížet jako na smlouvy o platebních službách a
aplikovat na ně příslušná ustanovení zákona o platebním styku169 a jednak názor, že při
posuzování, zda konkrétní smlouva nebo právní úpravou vymezený smluvní typ má povahu smlouvy o platebních službách, bude nutné zkoumat, zda předmětem ujednání v
konkrétní smlouvě nebo podstatnou částí (definičním prvkem) je závazek k provedení
platební transakce nebo provádění platebních transakcí170. V této otázce tedy neexistuje
ucelený názor na to, na které smluvní vztahy předmětnou právní úpravu aplikovat.
Nad rámec uvedeného je v této souvislosti současně důležité zohlednit, o jaké
konkrétní situace se zde jedná, neboť toto má pro zkoumání této problematiky značný
vliv. V praxi se tedy zákonem o platebním styku nejčastěji řídí smlouvy o platebním účtu,
či smlouvy o vkladech peněžních prostředků na účet. Zde není nutné provádět další analýzu toho, z jaké části je předmětem smlouvy provádění platebních transakcí, neboť její
účel je jednoznačný.
V případě, kdy je však zákon o platebním styku aplikován na jiný než platební
účet, kde dochází k převodu peněžních prostředků (podle § 2669 věta druhá obč. zák.), či
v případě vkladních knížek, u kterých je aplikace zákona o platebním styku z důvodu
jejich odlišného charakteru téměř nemožná, je důležité zohlednit, jako měrou je předmětem smluvního vztahu provádění platebních transakcí zastoupeno. Je totiž nelogické, aby
např. zmíněná smlouva o vkladní knížce, kdy prakticky k převodům peněžních prostředků
nedochází – vkladní knížka takovému účelu neslouží, byla považována za smlouvu o platebních službách podle zákona o platebním styku jen proto, že obsahují prvek provedení
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platební transakce v tom smyslu, že je nutné na vkladní knížku peněžní prostředky nějakým způsobem vložit. Na druhou stranu i vkladní knížka v některých případech může k
provádění převodů peněžních prostředků sloužit171. Také z tohoto hlediska je tedy potřeba
spíše zkoumat, v jaké míře v konkrétním smluvním vztahu v praxi dochází k provádění
platebních transakcí. Neboť právě tehdy, pokud je hlavním předmětem smluvního vztahu
provádění platebních transakcí podle zákona o platebním styku, by měl být smluvní vztah
označen za smlouvu o platebních službách a řídit se tak předmětnou právní úpravou.

4.4.1 Právní úprava v zákoně o platebním styku

Ze znění § 127 zákona o platebním styku vyplývá, že smlouvou o platebních službách se poskytovatel zavazuje uživateli alespoň;

a) provádět pro něho platební transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené, tj. provádění
platebních transakcí na základě tzv. rámcové smlouvy,
b) provést pro něho jednotlivou platební transakci neupravenou rámcovou smlouvou, tj.
provedení jednorázové platební transakce na základě tzv. smlouvy o jednorázové platební
transakci,
c) poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu, nebo
d) poskytovat službu informování o platebním účtu.

171

V praxi takto, namísto platebního účtu, byly vkladní knížky využívány např. cizími státními příslušníky
k vyplácení mezd tak, aby následně tito cizí státní příslušníci mohli cizinecké policii doložit svůj příjem
pro účely dalšího legálního pobytu na území České republiky.
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Poslední dvě služby, tedy služba nepřímého dání platebního příkazu a služba
informování o platebním účtu, byly zavedeny s účinností stávajícího zákona o platebním
styku k 13. 1. 2018. Jedná se zde o nové služby, které souvisejí s již zmíněným otevřením
této oblasti trhu pro další subjekty. I toto je tak jednou z aktuálních otázek, které jsou
řešeny nejen v souvislosti s postavením tzv. tradičních subjektů těchto smluvních vztahů,
jako jsou zejména banky, ale právě i v souvislosti s postavením těchto nových subjektů,
a to i s ohledem na jejich právní regulaci.
Podle výše uvedeného tedy můžeme dovodit, že existují 4 druhy smluv o platebních službách. Již zmíněný § 127 zák. o plat. styku obsahuje obecné vymezení smlouvy
o platebních službách a následující § 128-129 pak stanoví výjimky pro možnost, či nemožnost se od daných ustanovení odchýlit, § 130 dále řeší problematiku úplaty za poskytování platebních služeb. Současně je potřeba uvést, že ne všechny povinnosti uvedené v
této části zákona jsou povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o platebních službách (část
ze zákona uložených povinností ukládá poskytovateli povinnost poskytnout uživateli platební služby informaci ještě před uzavřením smlouvy172). Lze však shrnout, že z právního
vymezení smlouvy o platebních službách vyplývá, že podstatou této smlouvy je závazek
poskytovatele platební služby provést nebo provádět pro uživatele platební služby platební transakci či transakce.173
Právní úprava zákona o platebním styku tedy rozlišuje mezi smlouvou rámcovou,
která představuje právní rámec k jednotlivým dílčím závazkům (smlouvám) o platebních
transakcích podle podmínek sjednaných v takové rámcové smlouvě, a mezi smlouvou o
jednorázové platební transakci. Povaha sjednaného závazku spočívá tedy buď v opakovaném plnění, či plnění provedeném jednorázově.
Zároveň zákon o platebním styku upravuje i další dvě smlouvy, jejichž obsahem
je poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu či služby informování o platebním účtu. K těmto „novým“ službám blíže;
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§ 133 a násl. zákona o platebním styku.
LIŠKA, P., Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. Praha: Wolters Kluwer,
a.s., 2014, s. 46

75

1. Služba nepřímého dání platebního příkazu

Zákon o platebním styku v § 2 odst. 1 písm. k) s účinností od 13. 1. 2018 vymezuje
službu nepřímého dání platebního příkazu jako „službu spočívající v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem plátce poskytovatelem
rozdílným od poskytovatele, který pro plátce vede daný platební účet, je-li platební příkaz
dán prostřednictvím internetu“. Služba nepřímého dání platebního příkazu, neboli služba
iniciování platby, spočívá tedy v převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem
plátce třetí osobou odlišnou od osoby, která pro plátce vede daný účet (tou je typicky
banka), je-li takový platební příkaz dán prostřednictvím internetu.174
Takovými osobami mohou být banky, družstevní záložny, platební instituce nebo
instituce elektronických peněz175. Zatímco banky a družstevní záložny mohou tuto službu
od účinnosti zákona o platebním styku poskytovat automaticky, platební instituce a instituce elektronických peněz musejí od České národní banky získat souhlas k rozšíření
svého povolení k této činnosti. Bližší podmínky k udělení oprávnění pro poskytování této
služby stanoví § 3 vyhlášky č. 1/2018 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti
podle zákona o platebním styku, který specifikuje požadavky k tomu, co vše je nutné k
získání povolení k činnosti platební instituce doložit.176
V praxi tato služba pak spočívá na takovém principu, že třetí osoba (např. FinTech
společnost) získá od svého klienta přístup k jeho internetovému bankovnictví a klient tak
bude moci zboží či službu zaplatit přímo na internetu bez nutnosti samostatného přihlašování do svého internetového bankovnictví, kde by musel zadat a odeslat platební příkaz.
Fakticky se tak tato služba stává alternativou k platbě kartou na internetu.177

174

MOSNÁKOVÁ, M., PSD2 a nová platební služba: Nepřímé udělení platebního příkazu. Vydáno 2. 3.
2018, cit. 10.8.2019.
175
Dle čl. 115 PSD2 mohou po přechodnou dobu službu nepřímého dání platebního příkazu poskytovat
také ty osoby, které podobnou službu poskytovaly již před 13. lednem 2018.
176
MOSNÁKOVÁ, M., PSD2 a nová platební služba: Nepřímé udělení platebního příkazu. Vydáno 2. 3.
2018, cit. 10.8.2019.
177
Tamtéž
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2. Služba informování o účtu

Stejně jako v případě služby nepřímého dání platebního příkazu, je i služba informování o platebním účtu definována s účinností od 13. 1. 2018 v § 2 odst. 1 zákona o
platebním styku. § 2 odst. 1 písm. l) tuto službu definuje jako „službu spočívající ve sdělování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným
od poskytovatele, který vede daný platební účet.“
Jinými slovy řečeno, prostřednictvím této nové služby dostane třetí osoba možnost
získat se souhlasem klienta (plátce) kompletní informace o bankovních účtech vedených
u různých bank. Prakticky lze tak shrnout, že je možné prostřednictvím jednotlivých aplikací, které mohou na základě této nové služby shromažďovat informace ze všech bankovních účtů konkrétního klienta a které mohou následně vytvářet přehledy nebo statistiky o provedených platebních příkazech, příjmech, nákladech nebo zůstatcích na bankovních účtech, snadno získat komplexní přehled o veškerých operacích prováděných na
účtech klienta (plátce) vedených u vícero poskytovatelů.178
Také tuto službu mohou poskytovat pouze banky, družstevní záložny, platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu. Zatímco
banky a družstevní záložny mohou tuto službu od účinnosti zákona o platebním styku
poskytovat automaticky, platební instituce a instituce elektronických peněz budou muset
požádat Českou národní banku o rozšíření svého povolení k činnosti.179
Znění čl. 28 preambule směrnice PSD2 rovněž vysvětluje zakotvení těchto nových
služeb: „Spolu s technickým rozvojem se navíc v posledních letech objevila rovněž řada
vzájemně se doplňujících služeb, například podávání informací o účtu. Tyto služby poskytují uživateli platebních služeb souhrnné informace on-line o jednom nebo více platebních
účtech vedených u jednoho nebo více poskytovatelů platebních služeb, s přístupem prostřednictvím on-line rozhraní poskytovatele platebních služeb, který vede účet. To umožňuje uživateli platebních služeb získat celkový přehled o své okamžité finanční situaci v

178
179

Stuchlíkova a Partners. Poskytování informací o platebním účtu. Vydáno 17. 1. 2018, cit. 15.8.2019.
Tamtéž
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daném okamžiku. Na tyto služby by se měla směrnice rovněž vztahovat, aby byla spotřebitelům poskytnuta odpovídající ochrana ohledně údajů týkajících se jejich plateb a účtů
a právní jistota, pokud jde o status poskytovatelů služeb informování o účtu.“

Závěrem lze k těmto novým službám stručně shrnout, že do právního řádu byly
tyto služby, tedy služba nepřímého dání platebního příkazu a služba informování o
platebním účtu, zavedeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, tzv.
PSD2 (Payment Services Directive 2) a do českého právního řádu byla transponována v
podobě nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který nabyl účinnosti dne
13. ledna 2018. Existuje zde však ještě třetí zvláštní služba, která byla s účinností od
tohoto data zavedena. Jedná se o tzv. službu potvrzení o zůstatku peněžních prostředků,
jež zákon o platebním styku upravuje pouze v § 178 a 179. Zároveň ji však ani jako službu
nedefinuje, či neupravuje k ní vázající se smluvní vztah. V praxi pak tato služba slouží
k tomu, že poskytovatel, který uživateli vede platební účet (nejčastěji banka), sdělí na
žádost jiného poskytovatele vydávajícího platební prostředek, zda zůstatek na platebním
účtu uživatele dosahuje určité částky.
Pro banky pak v praxi zavedení těchto nových služeb znamená povinnost
zpřístupnit poskytovatelům těchto služeb (tzv. Third Party Providers – v praxi používaná
zkratka TPP) přístup k účtům klientů, kteří jim k tomu udělili souhlas. Technicky k tomu
slouží rozhraní pro programování aplikací, tzv. API („Application Programming
Interface“), které umožňuje strojovou komunikaci mezi třetí osobou a platebním účtem.
Zpřístupnit API mohla banka dobrovolně již před účinností zákona o platebním styku,
problémem byla však neexistence regulace. A zároveň tak účet mohl být zpřístupněn i
subjektu, který není regulovaný Českou národní bankou.180 Ani po přijetí stávající právní
úpravy, a s ní spojených prováděcích právních předpisů, však v praxi nejsou mnohé
problémy vyřešeny. Také touto otázkou se budeme zabývat v závěru této práce.
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MOSNÁKOVÁ, M., PSD2 a nová platební služba: Nepřímé udělení platebního příkazu. Vydáno 2. 3.
2018, cit. 10.8.2019.
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4.4.2 Uzavření smlouvy o platebních službách

Zákon o platebním styku ve svých ustanoveních obsahuje soukromoprávní pravidla pro poskytování platebních služeb. § 133 tohoto zákona zdůrazňuje smluvní základ
poskytování platebních služeb, a to ten, že se platební služby poskytují na základě
smlouvy o platebních službách, přičemž pro takovou smlouvu není stanoven konkrétní
smluvní typ. Může tak tedy mít charakter různých smluvních typů, spojovat jejich jednotlivé prvky nebo může mít i charakter inominátního kontraktu.181
Jak vyplývá z výše uvedeného § 127 zákona o platebním styku, může mít smlouva
o platebních službách čtyři základní formy. Může se tedy týkat buď řady platebních transakcí v rámcové smlouvě předem neurčených (pro tento případ se zavádí legislativní
zkratka ,,rámcová smlouva”), nebo jednotlivě určené platební transakce (několika jednotlivě určených platebních transakcí), která není upravena rámcovou smlouvou (pro její
označení se zavádí legislativní zkratka ,,smlouva o jednorázové platební transakci”). Novým typem smluv jsou smlouvy upravující službu nepřímého udělení platebního příkazu
nebo službu informování o platebním účtu. Tyto služby v sobě neobsahují provedení platebních transakcí; z toho důvodu nemohou být bez dalšího podřazeny pod režim rámcové
smlouvy ani pod režim smlouvy o jednorázové platební transakci. Toto rozlišení má význam z hlediska řady konkrétních ustanovení zákona, zejména v oblasti informačních
povinností poskytovatele (např. požadavky na předsmluvní informace v případě rámcových smluv jsou stanoveny mnohem komplexněji, než je tomu u smlouvy o jednorázové
platební transakci).182
Smlouvu o platebních službách lze tedy uzavřít buď jako tzv. rámcovou smlouvu,
jež slouží k provádění platebních transakcí opakovaně, jako smlouvu o jednorázové platební transakci, jako smlouvu obsahující závazek poskytovatele poskytnout službu nepřímého dání platebního příkazu či jako smlouvu obsahující závazek poskytovatele poskytnout službu informování o platebním účtu.
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Důvodová zpráva k návrhu zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb., str. 27
Důvodová zpráva k návrhu zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb., str.. 28
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Smluvními stranami těchto smluv o platebních službách jsou podle zákona o platebním styku poskytovatel na straně jedné a uživatel na straně druhé, přičemž poskytovatele definuje § 1 písm. c) jako podnikatele, který poskytuje platební služby a současně
toto ustanovení zároveň definuje i uživatele, a to jednoduše jako uživatele platebních služeb. Poskytovatelé jsou pak blíže vymezeni v § 5 zákona o platebním styku, který vyjmenovává osoby oprávněné poskytovat platební služby jako podnikání. Jedná se zejména o
banky, zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz,
ČNB apod. Poskytovatelem je tedy s ohledem na obecnou úpravu uvedenou v občanském
zákoníku ten, kdo vede účet, a uživatelem je majitel účtu.
Zároveň lze pro přesnější vymezení toho, kdo je považován na poskytovatele platebních služeb, odkázat přímo na znění čl. 4 odst. 11 směrnice PSD2. Toto ustanovení
definuje poskytovatele platebních služeb jako subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 směrnice
PSD2 nebo fyzickou či právnickou osobu požívající výjimky podle článků 32 nebo 33
směrnice PSD2. Čl. 1 odst. 1 směrnice PSD2 dále hovoří o osobě poskytovatele shodně
jako § 5 zákona o platebním styku, a to jako o úvěrové instituci, instituci elektronických
peněz, platební instituci, národní centrální bance, včetně ECB apod. Čl. 4 směrnice PSD2
rovněž definuje v odst. 10 uživatele platebních služeb jako fyzickou nebo právnickou
osobu, která využívá platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí.
Již s účinností předcházející směrnice, tedy směrnice PSD, byly tyto subjekty rozděleny na spotřebitele a ostatní subjekty s tím, že spotřebitelům má být zaručena větší
míra ochrany183 prostřednictvím ustanovení, od nichž se subjekty smlouvy o platebních
službách nemohou odchýlit, jak uvádí § 128 zákona o platebním styku.
Forma smlouvy o platebních službách, stejně jako v obecné úpravě uvedené v
občanském zákoníku, není ani zákonem o platebním styku stanovena, tzn. není ani v
tomto případě vyžadována písemná forma. Smlouvu o platebních službách lze tedy uzavřít jakýmkoliv způsobem. Prakticky však, nejen z důvodu zajištění vyšší míry právní
jistoty, dochází téměř zpravidla k uzavření smlouvy ve formě písemné184.
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Čl. 20 preambule směrnice PSD.
Ta je s ohledem na § 562 občanského zákoníku „zachována i při právním jednání učiněném elektronicky
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.“
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V případě služby nepřímého dání platebního příkazu a služby informování o platebním účtu dává uživatel – majitel účtu, souhlas tomu, kdo pro něj účet vede – poskytovateli, k tomu, aby u jeho účtu byly tyto služby185 třetím stranám povoleny. Smlouva o
konkrétní službě je pak zvláštní smlouvou, která může být stejně jako ostatní smlouvy
uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku.
Zde lze pak shrnout, že s ohledem na výše uvedené, se o smlouvu o platebních
službách bude jednat vždy, jestliže se jedna strana (poskytovatel platebních služeb) zavazuje druhé straně (uživateli platebních služeb) poskytnout platební službu ve smyslu § 3
zákona o platebním styku. Pojem smlouvy o platebních službách je pak potřeba chápat
materiálně, tzn., že režimu smlouvy o platebních službách podléhají i ujednání, která jsou
zachycena v jinak nazvaných dokumentech (např. obchodní podmínky, oznámení apod.).
Současně je z hlediska plnění práv a povinností stanovených zákonem pro smluvní strany
povinen zajistit smlouvu o platebních službách bez významu, zda je poskytovatel platební
služby nositelem příslušného veřejnoprávního oprávnění, neboť soukromoprávní pravidla tohoto zákona se aplikují na subjekty smlouvy i v případě neoprávněného poskytování
platebních služeb – tzn. bez shora uvedeného oprávnění.186

185

Každá tato služba musí být pro přístup třetích stran k účtu jeho majitele povolena explicitně, tzn. majitel
účtu musí dát souhlas u každé služby zvlášť a není možné odsouhlasit povolení poskytování těchto
služeb třetími stranami paušálně.
186
Důvodová zpráva k návrhu zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb. str. 28,
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4.4.3 Změna rámcové smlouvy o platebních službách

Vyjma standardních způsobů změny smlouvy právní úprava uvedená v zákoně o
platebním styku dále stanoví i způsoby, jimiž mohou být smluvní ujednání spadající do
působnosti tohoto zákona, v tomto případě konkrétně smlouvy o platebních službách, ze
strany poskytovatele platebních služeb jednostranně měněny. Zde se však, poměrně logicky, jedná pouze o právní úpravu změny závazku z rámcové smlouvy.187 Tu je pak dále
možné rozdělit podle toho, jakých ujednání o platebních službách rámcové smlouvy se
změny týkají.
Nejjednodušším způsobem může pak tedy poskytovatel platebních služeb změnit
rámcovou smlouvu podle § 152 odst. 5 zákona o platebním styku. Ten stanoví, že; „Byloli dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení
změnit úrokové sazby a směnné kurzy používané při platebních transakcích, je-li změna
založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 136 odst. 1 písm.
b).“ Takové změny, týkající se změn úrokových sazeb nebo směnných kurzů, založené
pouze na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů, mohou být tedy ze strany poskytovatele učiněny pouze jednostranným právním jednáním bez souhlasu uživatele, pokud si takový způsob změny smluvní strany sjednají. Zde je pak otázkou, zda se tedy
vůbec jedná o jednostranné právní jednání, pokud zde „poskytovatel nečiní vůči uživateli
žádný adresovaný právní úkon,“ avšak jedná se zde jen o „uplatnění příslušného smluvního ujednání při splnění dohodnutých podmínek,“188 S tímto názorem však nelze souhlasit, neboť to, že se jedná o uplatnění smluvního ujednání při splnění stanovených podmínek, nevylučuje skutečnost, že i takové plnění je jednostranným právním jednáním.
Toto je sice činěno v důsledku smluvně sjednaných podmínek, avšak nadále zůstává jednáním, které činí jedna smluvní strana.
Dále pak lze doplnit, že podle předmětného ustanovení zákona o platebním styku
„Jakákoli změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro uživatele příznivější,
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§ 152 zákona o platebním styku.
BERAN. J. in BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A.: Zákon o platebním
styku: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 343
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může být uplatněna i bez oznámení.“189 V opačném případě, pokud dojde ke změně úrokových sazeb nebo směnných kurzů v neprospěch uživatele, pak musí poskytovatel uživateli tuto změnu „oznámit bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v § 131 odst. 1,
2 a 3 s výjimkou případu, kdy si strany dohodly jiný způsob nebo lhůty poskytování nebo
zpřístupňování informací“.190
V ostatních případech změn rámcové smlouvy je pak potřeba, aby byly splněny
podmínky uvedené v § 152 odst. 1. zákona o platebním styku. Poskytovatel tedy návrh
změny rámcové smlouvy musí učinit na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 131
odst. 3, a zároveň tak musí učinit nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu
změna závazku z rámcové smlouvy nabýt účinnosti. V takto stanovené lhůtě musí být
uživateli návrh tedy doručen, potažmo musí dojít do jeho dispoziční sféry. A dále je pak
na vůli uživatele, zda se s tímto návrhem, resp. s jeho obsahem seznámí. Tento názor
zmiňuje např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 32 Odo 442/2003.
Trvalým nosičem dat pak definuje § 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku191. Zároveň tuto problematiku řeší i evropská judikatura.192
Dále § 152 zákona o platebním styku v odst. 3 písm. b) stanoví, že si smluvní
strany mohou ujednat nevyvratitelnou právní domněnku, že je návrh přijat i v případě, že
není ze strany uživatele ve stanovené lhůtě odmítnut193. V takovém případě pak zůstává
nadále v platnosti původní změny rámcové smlouvy. V praxi však toto „nepřijetí nových
podmínek rámcové smlouvy“ bývá ze strany poskytovatele mnohdy řešeno tak, že
smluvní vztah uživateli vypoví způsobem uvedeným v § 153 a násl. předmětného zákona.
Odborná veřejnost, i na úrovni té evropské, pak v souvislosti se změnou rámcové smlouvy
o platebních službách řeší otázku, na jaké změny rámcové smlouvy se tato speciální
právní úprava použije. Zde se pak lze ztotožnit zejména s tím názorem, že: Požadavky

189

§ 152 odst. 5 zákona o platebním styku.
Tamtéž
191
§ 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku: „trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje
uživateli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou
účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,“
192
Např. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. července 2012 ve věci Content Services Ltd
proti Bundesarbeitskammer nebo Rozhodnutí Soudního dvora ESVO ze dne 29. ledna 2010 ve věci
společnosti Inconsult Anstalt proti lichtenštejnské Komisi pro finanční trh.
193
§ 152 odst. 3 písm. b) zákona o platebním styku: „uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy
přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, neodmítl“
190
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komentovaného ustanovení dopadají nejen na změnu vlastního smluvního textu, který
smluvní strany podepsaly, ale i na změnu obchodních podmínek (včetně sazebníků a ceníků), jež smluvní strany učinily součástí rámcové smlouvy tím, že na ně odkázaly. Naopak
změna smluvních podmínek upravujících jiné otázky než právní vztahy při provádění platebních transakcí nebo smluvních podmínek upravujících právní vztahy při provádění
transakcí, které nejsou platebními službami (např. šekové transakce, srov. komentář k §
3 odst. 3), režimu komentovaného ustanovení nepodléhá a řídí se obecnou právní úpravou,
a to zřejmě i tehdy, jestliže jsou tyto podmínky formálně součástí téhož dokumentu jako
rámcová smlouva.“194
Pro doplnění můžeme také uvést, že výše uvedené ustanovení § 131 zákona o
platebním styku, je reflexí rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 25. 1. 2017 ve věci
BAWAG (C-375/15).195 Podle znění tohoto rozhodnutí je poskytovatel platebních služeb
(nejčastěji banka) povinen uživateli (klientovi) sdělit informace o jednostranné změně
smluvních podmínek, vč. změn rámcové smlouvy, na trvalém nosiči dat196. Soud zde dále
poukazuje na skutečnost, že by „se měly rozlišovat dva způsoby, jakými by poskytovatel
platebních služeb měl informace předávat. Informace by měly být buď poskytnuty, tj. poskytovatel platebních služeb by je měl ve vhodný okamžik v souladu s požadavky této
směrnice aktivně sdělit bez dalšího upomínání ze strany uživatele platebních služeb, nebo
by informace měly být uživateli platebních služeb zpřístupněny, s přihlédnutím k jakékoli
žádosti o další informace, kterou uživatel může vznést. Ve druhém případě by uživatel
platebních služeb měl učinit určité aktivní kroky, aby informace získal, např. vyžádat si je
výslovně od poskytovatele platebních služeb, přihlásit se do e-mailové schránky k bankovnímu účtu nebo vložit platební kartu do terminálu pro tisk výpisů z účtu.“197 Současně
pak „nelze rozumně požadovat, aby uživatelé platebních služeb pravidelně kontrolovali
všechny elektronické komunikační služby v rámci svých smluvních vztahů“198 a „dotčené
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BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A.: Zákon o platebním styku:
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 447
195
Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25. ledna 2017, Věc C-375/15, BAWAG PSK Bank für
Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG v. Verein für Konsumenteninformation,
196
Zákon o platebním styku, § 2 odst. 3 písm. h); „trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje
uživateli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou
účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,“
197
Bod 47 rozsudku Soudního dvora ve věci BAWAG (C-375/15)
198
Bod 49 rozsudku Soudního dvora ve věci BAWAG (C-375/15)
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informace předané poskytovatelem platebních služeb uživateli jeho služeb prostřednictvím internetového bankovnictví lze považovat za poskytnuté ve smyslu čl. 41 odst. 1
směrnice 2007/64, pokud zároveň poskytovatel aktivně oznámí uživateli existenci a dostupnost uvedených informací na uvedené internetové stránce.“199. Takovým oznámením
pak v praxi dochází nejčastěji ve formě SMS, neboť ta je uživateli používána pro účely
komunikace s jinými osobami podle bodu 51 předmětného rozsudku200.

4.4.4 Výpověď rámcové smlouvy o platebních službách

Vedle změny závazku z rámcové smlouvy upravuje dále zákon o platebním styku
také výpověď tohoto závazku, a to v § 153-155. Tento zákon pak rozlišuje mezi výpovědí,
jež činí uživatel, a výpovědí učiněnou ze strany poskytovatele.
Prvním případem je tedy ten, kdy závazek z rámcové smlouvy o platebních službách vypoví uživatel platebních služeb. § 153 odst. 1 zákona o platebním styku stanoví,
že „uživatel může závazek z rámcové smlouvy kdykoli vypovědět, i když byla rámcová
smlouva uzavřena na dobu určitou“ a byla-li sjednána výpovědní doba, zanikne tento
závazek jejím uplynutím, přičemž tato doba nesmí být delší než 1 měsíc. Pokud výpovědní doba sjednána není, lze pak dovodit, že předmětný smluvní vztah zanikne dojitím
výpovědi.201 § 153 odst. 1 zákona o platebním styku dále upravuje situaci, kdy bylo sjednáno právo poskytovatele na úplatu za výpověď závazku z rámcové smlouvy uživatelem.
To pak pouze v případech, kdy závazek z rámcové smlouvy trval kratší dobu než 6 měsíců,
a zároveň musí být tato úplata přiměřená a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.
Druhým způsobem skončení závazku z rámcové smlouvy je pak podle § 154 zákona o platebním styku výpověď učiněná ze strany poskytovatele platebních služeb. Ten
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Bod 50 rozsudku Soudního dvora ve věci BAWAG (C-375/15)
Bod 51 rozsudku Soudního dvora ve věci BAWAG (C-375/15)„aktivním oznámením může být zaslání
dopisu nebo elektronické zprávy na adresu, kterou uživatel jeho služeb obvykle používá pro účely
komunikace s jinými osobami a na jejímž používání se strany dohodly v rámcové smlouvě mezi
poskytovatelem platebních služeb a uvedeným uživatelem.“
201
srov. LIŠKA, P., Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue. 2010, č. 5, str. 128
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může vypovědět pouze závazek z rámcové smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, a to
pouze tehdy, pokud tak bylo smluvně dohodnuto. Současně toto ustanovení zákona o platebním styku v odst. 2 stanoví výpovědní dobu, která nesmí být kratší než 2 měsíce. Dále
z tohoto zákonného ustanovení vyplývá, že tuto výpovědní dobu je nutné dodržet vždy a
není nutné ji smluvně sjednávat. Rovněž taková výpověď musí být ze strany poskytovatele učiněna způsobem uvedeným v § 131 odst. 1, 2 a 3, tzn. na trvalém nosiči dat.202
S ohledem na uvedené můžeme tedy konstatovat, že zákon o platebním styku právní
úpravou možnosti vypovědět závazek z rámcové smlouvy o platebních službách ochraňuje
spotřebitele jakožto slabší smluvní stranu, tedy uživatele platebních služeb, neboť se od
těchto stanovení není možné odchýlit v případech, kdy se jedná o spotřebitele203.
V případě poskytovatelů platebních služeb lze pak vedle jistým způsobem limitující
možnosti vypovězení závazku z rámcové smlouvy od takové smlouvy odstoupit podle obecných ustanovení občanského zákoníku.204 K tomu je však nutné přistupovat obezřetně, aby
nedocházelo k popírání ochrany uživatelů, zaručené ve speciálním zákoně - o platebním
styku205.

Změna platebního účtu

Jako specifický způsob ukončení rámcové smlouvy o platebních službách by se v
jistém slova smyslu dala označit i situace, kdy dojde ke změně platebního účtu podle
§ 203 a násl. zákona o platebním styku. Tato změnu platebního účtu byla zavedena s účinností zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb.206 Převodem účtu se pak rozumí převod
202

O tom viz Kapitola 4.1 Vývoj evropské regulace v oblasti platebního styku
Naopak podle § 128 odst. 6 zákona o platebním styku se „Poskytovatel a uživatel, který není
spotřebitelem, mohou dohodou odchýlit od § 130 odst. 1, § 132 až 155 ..“
204
§ 2001 a násl. občanského zákoníku
205
BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A.: Zákon o platebním styku:
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 460
206
Dříve, konkr. od roku 2009 většina bank ČR, jež se rozhodly přistoupit k tzv. Kodexu mobility klientů,
do účinností zákona o platebním styku (13. 1. 2018) postupovaly v případě změny platebního účtu podle
pravidel zde stanovených. Avšak ani s přijetím stávajícího zákona o platebním styku, jež tuto
problematiku přímo upravuje, nedošlo k „odstoupení“ bank od pravidel tohoto kodexu. Došlo pouze k
203
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zůstatku peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet
vedený novým poskytovatelem a předání informací o stávajících trvalých příkazech a
souhlasech k inkasu a o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech novému poskytovateli informací. Naopak se zde nejedná o převod rámcové
smlouvy k novému poskytovateli, a ani o převod čísla účtu uživatele k novému poskytovateli.

V případě žádost o změnu platebního účtu pak uživatel, jež o změnu účtu žádá
podle § 203 odst. 1 písm. h) zákona o platebním styku určí mj.,207 zda vypovídá závazek
ze smlouvy o platebním účtu, kterou uzavřel s dosavadním poskytovatelem. Z uvedeného
tedy vyplývá, že lze provést změnu účtu buď se zrušením dosavadního závazku, resp.
zrušením dosavadního platebního účtu, ale i bez takového zrušení. Varianta, kdy bude
závazek ze smlouvy o platebním účtu podle výše uvedeného ustanovení vypovězen, je
pak specifickým způsobem skončení závazku z rámcové smlouvy o platebních službách.
Avšak nejedná se zde o zvláštní typ skončení závazku této smlouvy, neboť v takovýchto
případech dochází pouze k tomu, že nový poskytovatel, jehož uživatel o změnu účtu požádá, předá výpověď rámcové smlouvy poskytovateli dosavadnímu. Jedná se zde tedy o
výše uvedenou výpověď ze strany uživatele, jež se řídí relevantními ustanoveními zákona
o platebním styku.
Dále zákon o platebním styku v § 207 stanoví poskytovatelům platebních služeb
povinnost o možnosti změny platebního účtu uživatele bezplatně informovat na internetových stránkách a trvalém nosiči dat v jeho obchodních prostorách, či v § 208 vyjímá
ČNB z působnosti těchto ustanovení týkajících se změny platebního účtu,208 a současně
v § 209 stanoví pravidla Součinnosti při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu.

jeho modifikaci tak, aby byl v souladu se stávající právní úpravou, a banky i nadále tento kodex užívají.
Ostatní ustanovení § 203 odst. 1 písm h) zákona o platebním styku.
208
Konkr. celého dílu 1 Hlavy II Části páté zákona o platebním styku.
207
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4.5 Práva a povinnosti při poskytování platebních služeb

Zákon o platebním styku stanoví rovněž jednotlivá práva a povinnosti především
pro poskytovatele platebních služeb (a okrajově i pro další osoby). Současně jsou zde
stanovena i jistá omezení, většinou ve formě kogentních ustanovení tak, aby byla zaručena větší míra dodržování zákonem stanovených pravidel, a tím zaručena větší ochrana
uživatelů platebních služeb.
Stanovené povinnosti můžeme pak rozdělit z hlediska obsahového anebo časového. První členění, obsahové, rozděluje povinnosti poskytovatelů platebních služeb na
informační a ostatní – ty „mají za cíl zajistit zejména řádné a včasné provedení platební
transakce, popř. jim odpovídající práva uživatele platební služby“. Jedná se zde zejména
o autorizaci platební transakce, provádění platebních transakcí, resp. odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci.209
Podle druhého způsobu členění povinností poskytovatele, toho časového, lze tyto
povinnosti rozdělit na ty, které musí být splněny před uzavřením smlouvy a na ty, které musí
být splněny po uzavření smlouvy, a zároveň plněny v době trvání závazkového vztahu. Právní
úprava pak rozlišuje případy, kdy se jedná o rámcovou smlouvu anebo kdy se jedná o smlouvu
o jednorázové platební transakci. Zároveň je k tomuto potřeba dodat, že ty povinnosti, které
musí poskytovatel platební služby splnit před uzavřením smlouvy, jsou zpravidla informačního charakteru.210

Informační povinnost

Jako první zákon o platebním styku upravuje informační povinnost. Ta se dělí na
informační povinnost poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách, in-

209
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LIŠKA, P., Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue. 2010, č. 5, str. 129
Tamtéž

88

formační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách a na informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby211.
Dále je potřeba rozlišit tuto povinnost pro případy, kdy se jedná o jednorázovou platební
transakci, rámcovou smlouvu či službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu
informování o platebním účtu.
Jako první je tedy upravena tzv. předsmluvní informační povinnost poskytovatele.
Zde zákon ukládá poskytovateli platební služby určité podmínky, které jsou nezbytné k
dalšímu uzavření smluvního vztahu s uživatelem, a to jak v případě jednorázové platební
transakce, rámcové smlouvy či služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby
informování o platebním účtu. Pokud pak nejsou zákonem definované informace uživateli řádně poskytnuty, nejsou tak splněny podstatné náležitosti smlouvy a taková smlouva
může být po jejím uzavření prohlášena za neplatnou.
Tato informační povinnost je zároveň zvláštní i v tom, že ji má poskytovatel i v
případě, kdy není jisté, že smlouva s eventuálním uživatelem bude uzavřena. Současně
pak podle znění § 132 odst. 3 zákona o platebním styku212 může uživatel „Učinil-li návrh
na uzavření smlouvy o jednorázové platební transakci před tím, než mu byly zpřístupněny
informace podle odstavce 1, může tento návrh odvolat do okamžiku, kdy poskytovatel návrh přijal.“ K této problematice Dr. P. Liška uvádí, že takové výslovné vyloučení vázanosti
uživatele návrhem smlouvy vyvolává otázku, zda se jedná o neperfektní návrh na uzavření
smlouvy nebo zda jde o „... důsledek projevující se v oblasti uživatelovy dispozice s návrhem
(tj. možnost odvolání návrhu na uzavření smlouvy), popř. zakládající možnost odstoupení od
již uzavřené smlouvy.“213 Dále Dr. A. Štěpánová k této myšlence dodává, že se zde; „... z
materiálního hlediska nejedná o návrh na uzavření smlouvy, neboť takovým návrhem by byl
uživatel vázán, jakmile by došel poskytovateli, ale o pouhou invitatio ad offerendum“214 K
tomu však můžeme namítnout, že právě smyslem zvláštní právní úpravy je záměr učinit
úpravu odlišnou pro daný institut, tzn. i takové jednání, které je možné do určité doby odvolat,
a jímž není tedy uživatel do doby přijetí protistranou vázán, je potřeba považovat za návrh o
uzavření smlouvy.
211

§ 132 až 151 zákona o platebním styku.
Resp. § 133 odst. 2 zákona o platebním styku pro případ uzavření rámcové smlouvy.
213
LIŠKA, P., Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue. 2010, č. 5, str. 129.
214
BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A.: Zákon o platebním styku:
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 379.
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Pro doplnění je zároveň potřeba doplnit, že v případě žádosti uživatele o uzavření
smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku, je povinnost poskytnout informace splněna, jestliže to není možné před uzavřením smlouvy, i pokud jsou tyto informace předány
poskytovatelem bezprostředně po uzavření smlouvy.

Rovněž pak jako v případě výše uvedených informačních povinností před uzavřením jednorázové smlouvy, stanoví právní úprava zákona o platebním styku i rozsah informací poskytovaných během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách. A to
během trvání závazku o jednorázové platební transakci, během trvání závazku z rámcové
smlouvy a během trvání závazku o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu.
Tyto povinnosti jsou upraveny v § 142 až 150 zákona o platebním styku.
V případě jednorázových transakcí jsou v § 142 a 143 rozděleny na ty, které jsou
poskytovány plátci a na ty, které jsou poskytovány příjemci. Příjemce platební služby by
měl být informován poskytovatelem bezprostředně po provedení platební transakce, zatímco plátci je informace poskytnuta, či zpřístupněna bezprostředně po tom, co je poskytovatelem přijat platební příkaz215.
Informace poskytované během trvání závazku z rámcové smlouvy jsou pak upraveny v § 144-149 zákona o platebním styku. Poskytovatel je tak povinen stanovené informace poskytovat, či zpřístupňovat bez zbytečného odkladu po provedení předmětné
operace, jak je tomu v případě smlouvy o jednorázové platební transakci, ale může je
poskytovat i v pravidelných intervalech. Tyto intervaly však nesmějí být delší než 1 měsíc216. Současně, jak bylo uvedeno výše, pro smlouvu o platebních službách není obligatorně stanovena písemná forma. Stejně tak tedy i tyto informace mohou být poskytnuty
ve formě v podstatě libovolné, pokud však není smluvně sjednáno jinak. Zároveň se jedná
o povinnost poskytovatele tyto informace poskytovat bezúplatně podle ustanovení § 130
odst. 1 zák. o pl. styku, jelikož se zde jedná o povinnosti stanovené v Hlavě 1 Části čtvrté
tohoto zákona. Je však možné si úplatu sjednat217, pokud by uživatel tyto informace vyžadoval např. v častějších intervalech. Obecně tedy platí, že úplatu za splnění povinností

215

LIŠKA, P. Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue 5/2010. str. 125-137.
§ 146 odst. 2, § 147 odst. 2 zákona o platebním styku.
217
V souladu s § 130 odst. 4 zákona o platebním styku.
216
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poskytovatele platební služby, které jsou zakotveny v zákoně o platebním styku, lze sjednat jen v případech, kde to zákon vysloveně připouští218. K tomu dále Dr. P. Liška uvádí,
že; „…Splnění bezúplatné informační povinnosti poskytovatelem platebních služeb v pravidelných intervalech nemusí nutně znamenat, že tzv. bankovní výpisy z běžného účtu budou nadále poskytovány bezúplatně, protože informační povinnost poskytovatele platebních služeb může být splněna i jinak.“219 Tento názor je podpořen i výkladem ČNB, která
ve Výkladových stanoviscích k vybraným ustanovením zákona o platebním styku uvádí, že:
„Poskytovatel platebních služeb je oprávněn dohodnout si ve smlouvě s uživatelem tzv. standardní komunikační kanál. Tím může být např. elektronické či internetové bankovnictví.
Tímto kanálem musí být uživateli poté poskytován tzv. výpis u účtu zdarma. Bude-li chtít uživatel výpis dostávat jiným než tímto standardním způsobem, může si poskytovatel za takovéto
informace dohodnout na základě § 77 odst. 4 úplatu. Totéž platí, bude-li požadovat uživatel
např. frekventovanější informace.“220

U informací poskytovaných během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby
nepřímého dání platebního příkazu jsou v § 150 zákona o platebním styku stanoveny informace, které je povinen poskytovatel této služby plátci poskytnout či zpřístupnit.

218

LIŠKA, P. Smlouva o platebních službách. Obchodněprávní revue. 2010, 5, str. 125-137.
Tamtéž
220
ČNB. Výkladová stanoviska k vybraným ustanovením zákona o platebním styku ve znění účinném k 13.
2. 2013. s. 10. Cit. 2.8.2019.
219
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4.6 Odpovědnost poskytovatele a uživatele platebních služeb

Zákon o platebním styku dále v Hlavě první části Čtvrté vedle informačních povinností a povinností spojených s prováděním platebních transakcí upravuje rovněž další
povinnosti poskytovatele. Ty vyplývají z porušení právních povinností v tomto zákoně
uvedených. Díl šestý Hlavy první zákona o platebním styku tedy v této souvislosti uvádí:
•

odpovědnost za neautorizovanou platební transakci (§ 181 a násl. zákona o platebním styku),

•

odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci (§ 183 a násl. zákona
o platebním styku)

•

a okrajově odpovědnost za chybně provedený platební příkaz (§ 186 a násl. zákona o platebním styku).

4.6.1 Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci

Poskytovatel platebních služeb je ze zákona povinen mj. provádět autorizované
platební transakce. Autorizací se pak podle § 156 zákona o platebním styku rozumí udělení souhlasu plátce s provedením platební transakce. Neautorizovanou platební transakcí
je oproti tomu transakce, k níž:
•

1. souhlas nebyl udělen vůbec,

•

2. souhlas udělila jiná osoba než plátce, aniž měla k takovému jednání oprávnění,

•

3. plátce udělil souhlas neplatně, nebo ke které
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•

4. plátce udělil souhlas, ale následně jej platně odvolal.

Nad rámec uvedeného lze do tohoto výčtu neautorizovaných platebních transakcí zařadit i platební transakce opakované, kde plátce udělil souhlas pouze k jedné platební transakci.221
Způsob udělení souhlasu plátce je pak ponechán dohodě mezi plátcem a poskyto-

vatelem, může být tedy vedle vyslovení souhlasu klasickým způsobem 222rovněž proveden i prostřednictvím platebního prostředku, např. pomocí internetového bankovnictví.
V případech, kdy tedy není souhlas k provedení platební transakce plátcem udělen,
se jedná o neautorizovanou platební transakci. Zde pak poskytovatel na základě § 181
odst. 4 zákona o platebním styku nese odpovědnost ve všech případech, pokud tedy není
odpovědný sám plátce, a to bez ohledu na zavinění (neboť je zde silnější smluvní stranou).
V § 181 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku je stanovena tzv. restituční povinnost
poskytovatele neprodleně po oznámení neautorizované transakce uvést platební účet, z
něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto
odepsání nedošlo. Jestliže toto není možné, pak je poskytovatel podle písm. b) předmětného ustanovení povinen plátci vrátit částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé
úroky.
Existují však i situace, kdy nese odpovědnost plátce. Takové případy jsou uvedeny
v § 182 zákona o platebním styku. Zejména se tedy jedná o situace, kdy částka neautorizované transakce nepřesahuje 50 eur, byla-li tato ztráta způsobena použitím ztraceného
nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku, nebo je
plátci prokázáno jeho podvodné jednání, anebo způsobil-li tím, že úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v § 165, zde pak nese odpovědnost v plné výši. V praxi k tomuto dochází nejčastěji v případech, kdy plátce jedná
hrubě nedbale tak, že nedostatečně opatrně nakládá s přístupovými údaji do svého internetového bankovnictví, a tím umožní přístup třetím osobám. Odpovědnost za způsobenou

221

BERAN. J. in BERAN, J., DOLEŽALOVÁ, D., STRNADEL, D., ŠTĚPÁNOVÁ, A.: Zákon o platebním
styku: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 549
222
Fyzicky plátcem v obchodním místě (na pobočce banky) poskytovatele.
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škodu pak nese sám plátce. Toto bývá zpravidla sjednáno v obchodních podmínkách poskytovatele.
Současně je podle zásady stanovené Evropskou komisí v případě pochybností poskytovatel povinný jednat ve prospěch plátce. Avšak zákon o platebním styku podle § 129
odst. 2 umožňuje uživateli a poskytovateli upravit odpovědnost za neautorizovanou platební transakci odchylně za podmínek v tomto ustanovení uvedených.223

4.6.2 Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci

Dalším případem, kdy není platební transakce provedena řádně, je, vedle absence
její autorizace, její nesprávné provedení. Pod tímto pojmem se pak rozumí transakce neprovedená řádně, tzn.

•

provedena v nesprávné výši,

•

nesprávnému příjemci,

•

neprovedena,

•

neprovedena ve lhůtě.224

Podle znění § 183 odst. 1 zákona o platebním styku je odpovědnost za nesprávně
provedenou platební transakci zpravidla na straně poskytovatele plátce: „Poskytovatel
plátce napraví nesprávně provedenou platební transakci vůči plátci, ledaže plátci a tam,

223

Blíže viz ELEK, Š. Některé otázky nové právní úpravy platebních služeb. Obchodněprávní revue. 2010,
6, str. 160-171
224
Tamtéž
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kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce, doloží, že částka nesprávně provedené platební transakce byla připsána na účet poskytovatele příjemce. V takovém případě
napraví nesprávně provedenou platební transakci poskytovatel příjemce vůči příjemci.“
Doložení splnění povinnosti poskytovatele plátce však nezáleží na skutkovém
stavu věci, ale na schopnosti takového poskytovatele tento stav prokázat. Z toho důvodu
je vhodné, aby poskytovatelé řádně vedli dokumentaci o proběhlých transakcích, neboť
pokud by dokumentaci k dispozici neměli, byla by založena odpovědnost poskytovatele
právě nezávisle na skutkovém stavu.225
V případech, kdy je platební transakce tedy provedena nesprávně, odpovídá pak
za škodu touto transakcí způsobenou poskytovatel plátce. Současně mu dále na základě
ustanovení § 184 odst. 1 zákona o platebním styku vznikají další povinnosti;
•

a) uvést platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu,
v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo

•

b) vrátit částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže
postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

Odst. 2 předmětného ustanovení pak zakládá možnost, aby plátce na provedení
platební transakce netrval. V takovémto případě je pak poskytovatel plátce povinen
(stejně jako v případě neautorizované platební transakce) buď uvést platební účet plátce
do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, a není-li to možné, tak vrátit
částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci. Toto však platí pouze za
podmínek stanovených v ust. § 184 odst. 2 zákona o platebním styku. Při použití logického výkladu práva argumentem a contrario lze konstatovat, že výše uvedený požadavek
na zrušení nesprávně provedené transakce není možné požadovat, pokud již předmětná
částka byla připsána na účet poskytovatele příjemce.

225

Tamtéž
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Závěrem je potřeba zmínit případy, kdy je transakce nesprávně provedena v důsledku chyby jiného poskytovatele226. V takové situaci pak poskytovatel, jež svou povinnost provést řádně platební transakci splnil, může požadovat tzv. regres, proti poskytovateli nebo zprostředkujícímu poskytovateli, který nesprávné provedení platební transakce
způsobil, jak vyplývá z § 189 odst. 1 zákona o platebním styku.

4.6.3 Odpovědnost za chybně provedený platební příkaz

Dalším způsobem, kdy může dojít k tomu, že platební příkaz nebude proveden
správně, je jeho chybné provedení. Tato problematika však není zákonem o platebním
styku, avšak ani směrnicí PSD2, podrobněji upravena. Zákon o platebním styku se ve
svém ustanovení § 186 odst. 2 zabývá pouze povinností poskytovatele plátce „vyvinout v
případě, že uživatel uvedl nesprávný jedinečný identifikátor příjemce, veškeré úsilí, které
na něm lze spravedlivě požadovat, aby peněžní prostředky z platební transakce byly vráceny plátci“. Jedinečným identifikátorem se pak § 2 odst. 3 písm. g) zákona o platebním
styku rozumí „kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí.“227 V rámcové smlouvě pak může být ke splnění této povinnosti sjednána úplata.
Současně je zřejmé, že odpovědnost je v těchto případech na straně uživatele, jež
předmětný, chybný, platební příkaz zadal. Dále se však tato povinnost nevztahuje na případy, kdy uživatel do platebního příkazu chybně uvede jeho částku, neboť ta není jedinečným identifikátorem podle výše uvedeného ustanovení zákona o platebním styku. Zde
se tedy nabízí, si povinnost poskytovatele plátce poskytnout výše uvedenou součinnost,
sjednat smluvně.
Zároveň je potřeba poukázat na ustanovení § 38 odst. 6 zákona o bankách, které
stanoví bance povinnost i bez souhlasu klienta sdělit osobě, která prokáže, že v důsledku
226
227

Tedy nikoliv v důsledku chyby poskytovatele plátce.
Podle výkladu Evropské komise (European Commission, c.d., Question No. 304) se pak jedná například
o číslo účtu, číslo karty nebo e-mailovou adresu .
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vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez
tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu
občanského zákoníku. Aplikace tohoto ustanovení je však možná pouze ve vztahu k bankám ČR.228

228

srov. ELEK, Š. Některé otázky nové právní úpravy platebních služeb. Obchodněprávní revue. 2010, č.
6, str. 167; nebo LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. 75
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Závěr

Tato práce přiblížila v první kapitole základní historický vývoj, jež předcházel
vzniku platebního účtu. Římský institut depositum irregulare tak položil základy pro
úpravu účtu (obecně), a to možná i v celosvětovém měřítku. Rovněž bylo uvedeno, že
podstatou účtu je tak již od počátku úschova genericky určených věcí, zejména peněz,
pro jejich majitele osobou odlišnou od majitele těchto věcí, zde peněžních prostředků.
Dále byla zmíněna skutečnost, že v průběhu dalšího vývoje došlo postupně ke vzniku
bank. Současně došlo k tzv. výměně rolí zúčastněných subjektů, kde zpočátku obchodníci
umožňovali zákazníkům nakupovat zboží či služby na úvěr, a následně je splácet, zde měli
tak pohledávku na peněžní prostředky ti, kdo vedli účet, za jeho majitelem. Kdežto nyní chá-

peme účet jako pohledávku majitele účtu za tím, kdo jej pro něj vede.
Druhá kapitola se věnuje právní úpravě účtu v platném českém právním řádu, kde
je zmíněn jak občanský zákoník, jakožto zákon obecný (lex generalis), tak zákon o platebním styku jako zákon speciální (lex specialis). Jsou zde však zmíněny i související
české právní předpisy, jež řeší dílčí otázky pojící se k platebnímu účtu, a současně i evropské právní předpisy, zejména pak směrnici PSD2. Dále se tato kapitola zabývá pojetím
účtu obecně, jeho základními principy a jednotlivými typy uvedenými vedle platebního
účtu v občanském zákoníku. V této souvislosti se nabídla otázka, zda je rozdělení na jednotlivé typy účtu v současné době adekvátní stávajícímu praktickému využití, zejména
pokud hovoříme o existenci vkladní knížky. Z hlediska praktického využití, zmíněného
již ve druhé kapitole, kde mj. hovoříme o možnosti bezhotovostních převodů, nebo založení vkladní knížky online, by se dalo říci, že institut, jako je vkladní knížka, již ztratil
smysl. Zároveň je možné vkladní knížku nahradit tzv. spořicím účtem, jež rovněž slouží
tomu samému účelu jako vkladní knížka. Spořicí účet totiž také neslouží k provádění
převodů peněžních prostředků, to je založeno smluvním ujednáním mezi stranami
smlouvy. Lze tedy uzavřít, že vkladní knížky jsou již tzv. přežitkem a v praxi je s jejich
existencí spojeno spíše více problémů, které převažují nad přínosem jejich existence.
Zejména zde lze uvést mylné výklady odborníků, kteří hovoří o nemožnosti ukládat peněžní prostředky na tento typ účtu bezhotovostně. Tento institut by tedy mohl být z právní
98

úpravy odstraněn, neboť by zcela postačila existence účtu platebního a jiného než platebního, který z logiky svého označení zahrnuje i účet, jež je založen na principu vkladní
knížky.
Ve třetí kapitole je pak řešena právní úprava smlouvy o účtu obecně, tedy nejen
právní úprava smlouvy o platebním účtu. Je zde zmíněn i krátký pohled na předcházející
právní úpravu platnou před přijetím stávajícího občanského zákoníku. Jsou zde dále uvedeny jak subjekty tohoto smluvního vztahu, tak náležitosti smlouvy, nakládání s účtem,
peněžními prostředky, vlastnictví těchto prostředků, úrok z jejich uložení na účtu, či
forma smlouvy. Také je zmíněno zejména elektronické právní jednání používané v této
souvislosti, či elektronický podpis a jeho formy a dosud nevyjasněná průkaznost tzv. elektronických prostých podpisů. Tato otázka složité průkaznosti není však chybou nedostatečné právní úpravy, či její přílišné vágnosti. Je jako každá nová situace, jež je právní
úpravou umožněna, doposud v praxi neprověřena. Je tedy potřeba v této věci vyčkat na
situace nastalé v praxi, které budou příslušné orgány a soudy nuceny řešit. Teprve na základě toho bude možné posoudit, zda je, či není právní úprava dostatečná. Je tedy otázkou,
zda soudy budou formalistické a konzervativní, anebo se přizpůsobí současné době, kdy
stále více oblastí zasahuje tzv. digitalizace, a budou rozhodovat v těchto případech pokrokověji. Je zde však potřeba vždy na jedné straně vzít v potaz právní jistotu, a to ze všech
úhlů pohledu, a na druhé straně nutnost přizpůsobit fungování praktickému využití. Dále
v kapitole je pak popsána změna smlouvy o účtu, zrušení a důsledky smrti majitele účtu.
Kapitola čtvrtá se pak věnuje platebnímu účtu, včetně vývoje evropské regulace
v posledních letech. Kapitola zmiňuje obsah zákona o platebním styku, včetně absence
definování pojmu platební účet, a dále rozdělení platebních účtů, které lze v praxi provést.
Dále řeší právní úpravu smlouvy o platebním účtu, jež zákon o platebním styku označuje
jako smlouvu o platebních službách, a to jako rámcovou smlouvu. Rovněž uvádí smlouvu
o jednorázové platební transakci, o službě nepřímého dání platebního příkazu, informování o účtu a okrajově zmiňuje službu potvrzení o zůstatku peněžních prostředků. Následně zmiňuje uzavření, změnu, či výpověď smlouvy o platebních službách, jež upravuje
zákon o platebním styku. Tato kapitola rovněž řeší práva a povinnosti smluvních stran při
poskytování platebních služeb, kde je uvedena zejména informační povinnost. Dále uvádí
odpovědnost poskytovatele a uživatele platebních služeb zejména za neautorizovanou či
nesprávně provedenou platební transakci a za chybně provedený platební příkaz.
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Velmi aktuálním tématem zmíněným ve čtvrté kapitole je tedy zavedení tzv.
nových služeb, jež mohou pro uživatele poskytovat třetí osoby, tedy osoby odlišné od
toho, kdo jim účet vede. S tímto tak souvisí jakési otevření trhu těmto subjektům a změna
role subjektů klasických, zejména bank, jež na základě právní regulace musí tento trh,
resp. platební účet zpřístupnit třetím osobám. Ačkoliv je toto otázka týkající se spíše
technické oblasti, anebo právě proto, je potřeba se tímto zabývat i v souvislosti s právní
úpravou platebního účtu.
Poskytovatelé platebních služeb, jež vedou pro své uživatele účty, museli tedy
přijmout nastalou skutečnost buď tak, že se jedná o snahu k jejich omezení, až v podstatě
likvidaci jejich podnikání, anebo tak, že mohou svou činnost rozšířit právě o vybrané
služby, k nimž nepotřebují žádné další licence, neboť je ze zákona mohou provozovat na
základě stávající bankovní licence. Zde hovoříme např. o propojení účtů uživatele, jemuž
účet vede více poskytovatelů, či poskytování služeb, kdy banka může být poskytovatelem
služby nepřímého dání platebního příkazu u jiné banky prostřednictvím tzv. platebních
tlačítek instalovaných přímo na stránkách internetových obchodníků. Nabízí se dále i
možnosti využití platebního účtu, a k němu vedeného internetového bankovnictví, k účelům, jež v současné době vzniká na půdě České bankovní asociace, a se kterým se pojí
probíhající změny řešené v Poslanecké sněmovně ČR. Přičemž se jedná o inspiraci u
ostatních států EU (zejm. Švédsko či Norsko), kde slouží jakási bankovní identita jednotlivých osob k jejich jednání ve vztahu ke státu, různým institucím, anebo i v rámci soukromoprávních vztahů.
Zde je tedy otázkou, jaké změny probíhající do budoucna zmíněné vývojové
proudy pro právní úpravu přinesou. Je zde však zřejmé, že nejnovější technologie budou
mít, a již mají, vliv na právní úpravu platebního účtu. A to spíše než na právní úpravu
stanovící jeho podstatu a pravidla fungování, tak budou ovlivňovat spíše související
otázky spojené s jeho využitím a fungováním.
S ohledem na právní úpravu platebního účtu, ale i jiného než platebního účtu (příp.
vkladní knížky), by pak zákonodárce zejména měl stanovit přesné definice těchto jednotlivých typů, abychom předešli interpretačním problémům v tom smyslu, pod jaký typ
účtu konkrétní účet zařadit. Zde by tedy mohl být zaveden pouze účet platební a jiný než
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platební, neboť tento druhý zmíněný typ účtu – jiný než platební, doslovně zahrnuje veškeré účty, jež nejsou platební. Existence vkladní knížky je tedy i z tohoto hlediska nadbytečná. Současně lze s přihlédnutím k výše zmíněnému dynamickému vývoji této oblasti
předpokládat změny, jež teoreticky mohou vést k odbourání tradičních institutů a postupů.
Otázkou je pak, zda s tímto budou případně spojeny i rozsáhlejší právní úpravy platných
právních předpisů. Zde je však potřeba podotknout, že i stávající právní úprava je
v mnoha ohledech velmi zdařilá, a to zejména pokud se jedná např. o možnost elektronického právní jednání, jež umožnuje občanský zákoník i v případech, kdy je požadována
písemná forma, anebo o úpravu platebního účtu obsaženou v zákoně o platebním styku.
Tato právní úprava je vesměs zdařilá a velmi aktuální. To je způsobeno i tím, že nabyla
účinnosti teprve v loňském roce. Také právní úprava tzv. elektronického podepisování
byla novelizována poměrně nedávno, což s sebou však nese i již zmíněné výkladové problémy, jež mohou být vyřešeny až praxí. Obecně lze však shrnout, že je stávající právní
úprava, až na drobné nedostatky, pro současnou praxi dostačující.
Nezbývá tak, než tedy uzavřít, že se jedná o oblast, kdy v podstatě dochází k užívání institutů známých již z dob starověkých civilizací, přičemž jejich podstata zůstává
nezměněna, avšak okolnosti se v průběhu let značně změnily a předpoklad dalších změn
je více než zřejmý.
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Platební účet
Abstrakt
Nejprve práce obsahuje stručný historický vývoj, jež předcházel vzniku platebního
účtu. Dále pak jeho vymezení, podstatu a charakteristické znaky. Následně je zmíněna právní
úprava účtu, a to jak obecně v občanském zákoníku, přičemž jsou zmíněny všechny typy účty,
tak i v souvisejících právních předpisech. Práce rovněž analyzuje smlouvu o účtu, včetně
subjektů smlouvy, náležitostí smlouvy, možné formy jejího uzavření, změn a zrušení.
Následně se tato práce věnuje právní úpravě platebnímu účtu uvedené v zákoně o platebním
styku, současně práce zmiňuje i vývoj evropské regulace v posledních letech. Dále tato práce

řeší právní úpravu smlouvy o platebním účtu, jež zákon o platebním styku označuje jako
smlouvu o platebních službách, a to jako rámcovou smlouvu. Rovněž uvádí smlouvu o
jednorázové platební transakci, o službě nepřímého dání platebního příkazu, informování
o účtu a okrajově zmiňuje službu potvrzení o zůstatku peněžních prostředků, tedy tzv.
nové služby. Následně se tato práce zabývá uzavřením, změnou, či výpovědí smlouvy o
platebních službách, jež upravuje zákon o platebním styku, a také řeší práva a povinnosti
smluvních stran při poskytování platebních služeb. Aktuálním tématem, jež tato práce řeší
je zavedení již zmíněných nových služeb, jež mohou pro uživatele poskytovat třetí osoby,
tedy osoby odlišné od toho, kdo jim účet vede. S tímto tak souvisí jakési otevření trhu
těmto subjektům a změna role subjektů klasických, zejména bank, jež na základě právní
regulace musí tento trh, resp. platební účet, zpřístupnit třetím osobám. Je také zmíněn
vývoj této oblasti a změna rolí jednotlivých subjektů smluvních vztahů vázajících se
k účtu a také jsou zmíněny zejména interpretační problémy, jež se pojí k předmětné právní
regulaci, a to zejména z důvodu její krátké účinnosti. Závěrem je zhodnocena právní
úprava platebního účtu a shrnuty její silné a slabé stránky.

Klíčová slova: platební účet, zákon o platebním styku, směrnice PSD2
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Payment account
Abstract
The firstpart of the thesis contains a brief historical development that preceded the
creation of a payment account. Furthermore, its definition, essence and characteristic
features. Subsequently, the legal regulation of the account is mentioned, both generally in
the Civil Code, and all types of accounts are mentioned, as well as in related legal
regulations. The thesis also analyzes the account contract, including the subjects of the
contract, the requirements of the contract, possible forms of its conclusion, changes and
cancellation. Subsequently, this work deals with the legal regulation of the payment
account specified in the Payment System Act, while the work also mentions the
development of European regulation in recent years. Furthermore, this work deals with
the legal regulation of a payment account contract, which the Payment System Act refers
to as a payment services contract, and as a framework contract. It also mentions a contract
for a one-time payment transaction, an indirect payment order service, account
information and marginally mentions the balance of money confirmation service, the socalled new service. Subsequently, this work deals with the conclusion, change or
termination of a payment service contract, which is regulated by the Payment System Act,
and also addresses the rights and obligations of the contracting parties in the provision of
payment services. The current topic addressed by this work is the introduction of the new
services mentioned above, which can be provided to users by third parties, ie persons
different from the account manager. This is related to a kind of market opening to these
entities and a change in the role of classical entities, especially banks, which, based on
legal regulation, have to do so. payment account, make available to third parties. There is
also mentioned the development of this area and the change of roles of individual subjects
of contractual relations related to the account, and also the interpretation problems
connected with the legal regulation in question are mentioned, mainly because of its short
effectiveness. Finally, the legislation of the payment account is evaluated and its strengths
and weaknesses are summarized.

Key words: payment account, Act on Payments, PSD2 Directive
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