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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o platné právní úpravě účtu dle právního řádu České 

republiky. Právní řád České republiky je však velmi ovlivněn právními akty Evropské unie, které 

jsou pro ni závazné, neboť tato závaznost je dána členstvím v této organizaci. Z tohoto vyplývá, 

že v této diplomové práci se v jejích určitých částech pro komplexnější pochopení problematiky 

právní úpravy účtu vyskytují i některá patřičná ustanovení právních předpisů vydaných Evropskou 

unií. Hlavním cílem této diplomové práce je tedy provést rozbor právní úpravy účtu obsažené 

zejména v občanském zákoníku a rovněž v zákoně o platebním styku. 

Úvodní část je zaměřena na účet jako takový, je popsána jeho charakteristika, podstata 

a rovněž stručná historie jeho vývoje. Dále je v této části vymezen pojem vklad a rozebrána 

problematika vlastnictví peněžních prostředků na účtu v souvislosti s judikaturou českého 

soudnictví. 

Ve druhé části této práce je pojednáváno o právních pramenech účtu, a to jak v kontextu 

českého právního řádu, tak i právních předpisů Evropského unie. Na tento úvod druhé části 

navazuje rozbor předchozí právní účtu úpravy obsažené v obchodním zákoníku v souvislosti 

s dřívějším zákonem o platebním styku, a to nejen z důvodu porovnatelnosti se současnou právní 

úpravou účtu, ale také pro větší komplexnost rozboru právní úpravy účtu. 

Třetí část této práce je věnována analýze již platné právní úpravy účtu obsažené 

v občanském zákoníku. Je zde podrobně charakterizována smlouva o účtu, kterou upravují obecná 

ustanovení o účtu. Důraz kladený na tato ustanovení je zapříčiněn tím, že obecná ustanovení o účtu 

se aplikují na všechny typy účtu, které nová systematika členění účtu v občanském zákoníku 

zavádí. Charakteristika této nové systematiky členění účtu je popsána v závěru této části. 

Závěrečná část této práce předkládá rozbor právní úpravy platebního účtu obsažené 

v zákoně o platebním styku. Stručně je zde popsána smlouva o platebních službách, neboť tato 

část je především zaměřena na dvě nové platební služby, kterými jsou služba nepřímého dání 

platebního příkazu a služba informování o platebním účtu, které zákon o platebním styku nově 

upravil. Jsou zde uvedeny i další změny, které zákon o platebním styku zavedl. 


