
ZÁVĚR 

Tato diplomová práce si kladla za cíl objasnit problematiku bankovních smluv. 

Na předchozích stránkách jsem se pokusila zachytit vše podstatné, přičemž vodítkem mi byla 

potřeba identifikace a rozboru základních pojmů a institutů, jejichž výklad není z dikce 

zákona zcela jasný a mohl by činit větší či menší výkladové problémy.  

Od počátku bylo jasné, že pojednání do nejmenších podrobností je úkolem nadlidským 

zejména z hlediska únosnosti rozsahu této diplomové práce, který by byl mnohonásobně 

překročen. S vědomím tohoto faktu si práce kladla za cíl stát se jakýmsi exkurzem do dané 

problematiky. Některé jednotlivosti, které nebylo z výše zmíněného důvodu možno 

zevrubněji rozebrat, jsem se pokusila zachytit pro přehlednost v poznámkovém aparátu, 

případně zaznamenat zde alespoň možné zdroje, jež by mohly posloužit hlubšímu zkoumání.  

První část této práce je zaměřena na komplex otázek souvisejících s bankovními 

smlouvami obecně. Jedná se hlavně o vymezení pojmu bankovních smluv, zachycení mezí 

kladených smluvní volnosti v dané oblasti, identifikaci subjektů vstupujících do závazkových 

vztahů vznikajících z bankovních smluv, se zaměřením především na vymezení pojmu 

„banka“, který je v kontextu právní úpravy bankovních smluv nutné vnímat jako jakousi 

legislativní zkratku. V úvodu práce se rovněž zamýšlím nad vhodností označení bankovními 

smlouvami, které nakonec i přes malé výkladové komplikace považuji za zdařilý. Co se týče 

úpravy spotřebitelských smluv odrážející potřebu ochrany slabší strany v závazkových 

vztazích, mě zaujalo především zařazení zákonné úpravy mezi obecná ustanovení občanského 

zákoníku namísto části upravující závazkové právo. Odůvodnění hledám zejména ve snaze o 

rychlé zařazení úpravy do našeho právního řádu tak, jak to bylo v evropských souvislostech 

požadováno. Návrh nového občanského zákoníku tuto anomálii již reflektuje a umisťuje 

úpravu spotřebitelských smluv do části upravující relativní majetková práva (tedy části 

upravující závazky). 

V další části se pokouším o vytyčení obecných vlastností charakteristických pro vybrané 

bankovní smlouvy jako celek a dále pak o vymezení základních rysů jednotlivých smluv. 

Podobný pokus činím i v další části zaměřené na úpravu vkladů v občanském zákoníku. 

I v těchto částech se při analýze právní úpravy dostal na několika místech můj skromný názor 

do jakéhosi rozporu, nebo spíše nedorozumění, se zákonem. Obchodní zákoník označuje 

subjekt uzavírající bankovní smlouvy, kterými se v této práci podrobněji zabývám, jako 



banku, zatímco v případě smlouvy o vkladu podle občanského zákoníku je povolán k uzavření 

peněžní ústav. Rozborem jsem dospěla k názoru, že až na použité označení se jedná o 

subjekty totožné, a tak by podle mého bylo vhodné terminologii sjednotit. Podobně 

shledávám účelným sjednotit úpravu bankovních smluv v  obchodním zákoníku s vklady 

upravenými zákoníkem občanským, které rovněž považuji za bankovní smlouvy. Zůstaneme-

li u terminologických nejasností, považuji označení smluvní strany smlouvy o běžném či 

vkladovém účtu za „majitele účtu“ jako zavádějící a odporující povaze vzniklého vztahu, 

neboť ten má charakter pohledávky za bankou. I v těchto případech jsem s potěšením dospěla 

k názoru, že návrh nového občanského zákoníku nesrovnalosti rovněž zaznamenal a těmto 

poznatkům vyhověl (až na problém s označením „majitelem účtu“). 

V předposlední části se práce věnuje v nedávné době přijatému zákonu č. 284/2009 Sb., o 

platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, zejména zde nastiňuje souvislost nového 

zákona s bankovními smlouvami. Za přínos nové právní úpravy považuji zákonnou oporu pro 

dosavadní bankovní praxi změny smluv (zde smluv o platebních službách), která klienty bank 

alespoň připraví na fakt, že mohou konkludentně souhlasit se změnou smlouvy. Negativum 

úpravy spatřuji zejména v nejasnosti, která ustanovení obchodního zákoníku se mohou na 

smlouvu o běžném či vkladovém účtu v konkrétních případech vztahovat, neboť je-li určitá 

smlouva smlouvou o platebních službách podle tohoto zákona, jsou některá ustanovení 

v obchodním zákoníku pro tuto smlouvu vyloučena. 

V poslední části je pak podobně nastíněna otázka souvislosti zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve 

znění pozdějších předpisů, s bankovními smlouvami. Oproti původní úpravě jsou některé 

podmínky dále zpřísněny, aby byl zajištěn co možná nejtransparentnější pohyb peněžních 

prostředků. V některých aspektech je úprava možná příliš omezující. Účelem této kapitoly 

však bylo pouze nastínit konsekvence a souvislosti s oblastí bankovních smluv, nikoliv 

zevrubně zkoumat nedostatky nové právní úpravy. 

Tato práce si kladla za cíl podat komplexní, nikoliv podrobný, výklad základních otázek 

bankovních smluv, s nástinem možných výkladových či aplikačních problémů. Pevně věřím, 

že byl tento cíl naplněn a práce podala systematický a celistvý obraz dané problematiky. 


