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1 Úvod 

 

Bankovní smlouvy jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Jsou 

masově užívány jak „běžnými občany“, tak podnikatelskými subjekty. I přes tuto 

skutečnost jsou však bankovní obchody poměrně často odbornou veřejností opomíjeny, 

což vede k nedostatku odborné literatury, která by se podrobněji zabývala historií,  

vývojem a právní úpravou bankovních smluv. Ani soudní judikatura nevěnuje těmto 

smlouvám přílišnou pozornost. Tento nedostatek však může velmi často vést v běžném 

životě k problémům při uskutečňování závazků z těchto smluv. 

Ve své diplomové práci bych proto ráda zabývala současným stavem právní úpravy 

bankovních smluv upravených v obchodním zákoníku. Svou práci bych rozdělila do tří 

základních částí. V úvodu bych se ráda věnovala problematice bankovních smluv obecně. 

Pokusím se definovat, co je to vlastně bankovní smlouva (bankovní smlouvy totiž nemají 

v právním řádu České republiky legální vymezení). Dále se pokusím vymezit, co jsou to 

smlouvy adhezní, které jsou dnes velmi často bankami využívány a druhé smluvní straně 

neposkytují příliš možností pro vyjednávání o obsahu smlouvy. Nezbytné je také zmínit 

bankovní obchodní podmínky, na které je ve většině bankovních smluv odkázáno, čímž 

se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí bankovní smlouvy. Zmíním také 

právní úpravu ochrany spotřebitele, která je důsledkem implementace předpisů 

Evropských společenství. V druhé části se zaměřím na podrobný popis a zhodnocení 

právní úpravy jednotlivých smluvních typů podle obchodního zákoníku. Jedná se o 

smlouvu o úvěru, smlouvu o akreditivu, smlouvu o inkasu, smlouvu o  bankovním 

uložení věci, smlouvu o běžném účtu a smlouvu o vkladovém účtu. Ve třetí a závěrečné 

části bych se ráda pokusila nastínit možný budoucí vývoj právní úpravy problematiky 

bankovních smluv v souvislosti s připravovaným novým občanským zákoníkem, jehož 

vládní návrh je již připraven k prvním učtení v rámci legislativního procesu v Poslanecké 

sněmovně České republiky. 
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Text této diplomové práce byl dokončen ke dni 31.5.2010. 
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2  Úvod do problematiky bankovních smluv     

                                                                           

2.1 Charakteristika bankovních smluv 
 

Bankovními smlouvami rozumíme smlouvy, které jsou uzavírány bankami při jejich 

podnikatelské činnosti, a závazkové vztahy, které na základě těchto smluv vznikají. 

V literatuře se můžeme setkat také s výrazem „bankovní obchody“. Ačkoliv bankovní 

obchody nemají v českém právním řádu legální vymezení, obchodní zákoník termín 

„obchody“ užívá při úpravě obchodního zastoupení jako označení smluv, resp. druhu 

smluv, k jejichž uzavírání se pro zastoupeného obchodního zástupce zavazuje vyvíjet 

činnost nebo které se obchodní zástupce zavazuje jménem zastoupeného a na jeho účet 

sjednávat a uzavírat.1 Přestože jde o pojetí velmi úzké, lze z něj usuzovat, že termín 

„obchody“ lze užívat jako synonymum pro smlouvy.  Tyto smlouvy jsou typické pro 

podnikatelskou činnost bank a jsou tedy uzavírány především bankami a v některých 

případech mohou být uzavírány pouze bankami. Dle mého názoru je však název bankovní 

smlouvy poněkud nepřesný a možná i zavádějící. Přestože se jedná o smluvní typy 

převážně využívané bankami, existují i jiné subjekty, které jsou oprávněny tyto smlouvy 

uzavírat (např. smlouva o úvěru).2 Je tedy potřeba mít na paměti, že bankovní smlouvy 

v sobě zahrnují jednak smlouvy uzavírané výhradně bankami a dále smlouvy, které jsou 

příznačné pro bankovní podnikání. V literatuře se však také můžeme setkat s označením 

„smlouvy bankovních služeb“3, jakožto označení pro smlouvy, kde je jedním ze subjektů 

obchodním zákoníkem jmenována banka. 

Pro vymezení rozsahu podnikatelské činnosti bank má zásadní význam § 1 odst. 1 a 

3 BankZ, který stanoví, které činnosti mohou banky na základě licence vykonávat. 

Konkrétní banka tedy nemůže uzavřít libovolnou bankovní smlouvu, ale pouze takovou 

                                                 
1 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 22. 
2 Podobně též  Bejček/Eliáš/Raban. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 427. 
3 Marek K. Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 257. 
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smlouvu, která je v souladu s bankovní licencí, která jí byla udělena. V případě, že by 

banka uzavřela smlouvu, ke které by podle bankovní licence neměla oprávnění, dopustí 

se neoprávněného podnikání podle § 3a odst. 1 obch.zák., uzavřenou smlouvu však nelze 

považovat za neplatnou. Nicméně odpovědnost banky za škodu způsobenou 

neoprávněným podnikáním podle § 3 odst.2 obchodního zákoníku není vyloučena. 

Bankovní smlouvy jsou upraveny jako smluvní typy jednak v obchodním zákoníku, 

a jednak v občanském zákoníku. V obchodním zákoníku nalezneme smluvní typy, u 

kterých musí být alespoň jednou ze smluvních stran obligatorně banka (např. smlouva o 

běžném účtu, smlouva o vkladovém účtu), dále smlouvy, u kterých mohou být smluvními 

stranami i jiné subjekty (např. smlouva o úvěru) a je možné do tohoto výčtu  zařadit také 

inominátní (nepojmenované) smlouvy ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 obchodního 

zákoníku. Do právního režimu občanského zákoníku řadíme ty bankovní obchody, které 

banky uzavírají s fyzickými osobami, přičemž se nejedná o závazkové vztahy, které se 

bez ohledu na povahu účastníků, řídí vždy obchodním zákoníkem podle ustanovení § 261 

odst.3 obch.zák. Do režimu občanského zákoníku řadíme například smlouvu o vkladu, 

smlouvu o pronájmu bezpečností schránky a smlouvu o bezúročné půjčce cenných 

papírů. Většina bankovních obchodů však patří do režimu obchodního zákoníku. Jedná se 

zejména o smlouvu o úvěru, smlouvu o otevření akreditivu, o inkasu, o bankovním 

uložení věci, o vkladovém účtu, o běžném účtu, patří sem také závazkové vztahy 

vznikající z bankovní záruky, z cestovního šeku a z finančního zajištění a úplatné 

smlouvy týkající se cenných papírů (viz § 261 odst. 3 obch.zák.). Na všechny bankovní 

obchody se vztahuje ustanovení § 262 odst.4 obch.zák. 

Vedle způsobu členění bankovních obchodů podle právního režimu, kterým se 

bankovní obchody řídí, můžeme též rozlišovat mezi bankovními obchody aktivními a 

bankovními obchody pasivními. U aktivních bankovních obchodů je banka v postavení 

věřitele, takovým bankovním obchodem je např. smlouva o úvěru. Avšak je nutné si 

uvědomit, že v tomto případě má banka postavení věřitele až od chvíle, kdy skutečně 

poskytne druhé straně v souladu se smlouvou peněžní prostředky, v době uzavření 

samotné smlouvy o úvěru má banka naopak postavení dlužníka a příjemce postavení 
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věřitele. Pasivními bankovními obchody rozumíme ty obchody, v nichž má banka 

postavení dlužníka. Banka uzavírá tyto obchody za účelem získání peněžních prostředků 

pro vlastní podnikatelskou činnost, z tohoto důvodu označujeme tyto smlouvy také jako 

atrakční.4 Takovými smlouvami jsou například smlouva o běžném účtu, smlouva o 

vkladovém účtu nebo emise dluhopisů. Dalšími skupinami bankovních smluv jsou  

smlouvy, jejichž účelem je zprostředkování plateb a oběhu peněz a v neposlední řadě 

skupiny smluv, které jsou zpravidla nazývány jako přidružené (smlouva o inkasu, 

smlouva o akreditivu atd.). 

 

2.2 Adhezní smlouvy 
 

Pojem adhezní smlouvy pochází z latinského adhaesio, což v překladu znamená 

přilnutí, připojení.5 Charakteristickým znakem úpravy bankovních smluv je dispozitivní 

povaha převážné většiny ustanovení obchodního zákoníku. Na základě principu smluvní 

svobody (resp. z autonomie vůle smluvních stran)6 si strany mohou sjednat obsah smluv 

podle svých vlastních zájmů a potřeb. V praxi je však vzhledem k nerovnému postavení 

smluvních stran autonomie vůle výrazně omezena. Bankovní  smlouvy jsou převážně 

smlouvami adhezními. To znamená, že smlouva je uzavírána na základě podmínek 

předem stanovených oferentem (v tomto případě bankou), druhá strana zásadně nemá 

možnost obsah smlouvy ovlivnit a chce-li smlouvu uzavřít, musí na tyto jednostranně 

stanovené podmínky přistoupit, v opačném případě musí od uzavření smlouvy ustoupit    

( „take it or leave“). Adhezní smlouvy bývají velmi často předtištěny na formulářích, 

proto se můžeme setkat s označením „formulářové smlouvy“. Do těchto smluv se pouze 

doplní nezbytné údaje, které z povahy věci nemohou být známy předem (např. označení 

smluvních stran, datum uzavření smlouvy atd.).Toto však neplatí bezvýjimečně, podle 

                                                 
4 Bejček/Eliáš/Raban. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 427. 
5 Marek K., Žváčková L. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1.vydání. Praha : 
Aspi, Wolters Kluwer, 2008, s. 19. 
6 Knapová M., Švestka J., Dvořák J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované vydání. Praha: 
Aspi, 2005, s. 51. 
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významu a velikosti klienta, případně povahy obchodu mohou banky v některých 

případech připustit odchylky od předem stanovených podmínek. Pojem adhezní smlouvy 

není v našem právním řádu vymezen. Na rozdíl od obchodních podmínek, které smlouvu 

doplňují, formulářové smlouvy patří k přímým smluvním ujednáním.7 Použití smluvních 

formulářů upravuje § 273 odst. 3 obch.zák. Zákonodárce tímto ustanovením kontrahenty 

jen ujišťuje, že podobná praxe je možná, dovolená a není v rozporu se zákonem.8 

Mezi adhezní smlouvy řadíme také smlouvy, které jsou uzavírány na základě 

všeobecných obchodních podmínek. 

 

2.3 Bankovní obchodní podmínky 
 

V bankovní praxi je převážná většina bankovních smluv uzavírána s odkazem na 

podmínky vydávané bankami. Vzhledem k množství smluv, které banky uzavírají se 

svými klienty, je základní funkcí těchto obchodních podmínek zrychlit a usnadnit proces 

uzavírání smluv. Obecně lze obchodní podmínky charakterizovat jako pravidla, která 

vymezují práva a povinnosti smluvních stran a jsou pro smluvní strany konkrétní 

smlouvy závazná proto, že strany projevily shodnou vůli se takovými pravidly řídit.9 

Jedná se tedy o způsob nepřímého smluvního ujednání.  

Bankovní obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 273 

obch.zák. Toto kogentní ustanovení rozlišuje obchodní podmínky dvojího druhu. Jedná se 

o všeobecné obchodní podmínky a jiné obchodní podmínky. Podle § 273 odst.1 obch.zák. 

jsou všeobecné obchodní podmínky vypracovávány zájmovými nebo odbornými 

organizacemi. Nutno podotknout, že zákon blíže nevymezuje jaké odborné nebo zájmové 

organizace má na mysli. Zřejmě se bude jednat o organizace, z jejichž charakteru bude 

vyplývat záruka odborné úrovně podmínek a sledování obecnějšího zájmu, než zájmu 
                                                 
7 Marek K., Žváčková L. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1.vydání. Praha : 
Aspi, Wolters Kluwer, 2008, s.18. 
8 Pelikánová I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3.díl (§ 261 – 408). Praha : Linde, 1996, s. 514-515. 
9 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 26. 
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jednotlivých podnikatelů. Takovými podmínkami jsou například o obchodní podmínky 

vypracované Českou národní bankou, nebo podmínky vypracované odbornou komisí 

OSN (UNCITRAL). U všeobecných obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 273 

obch.zák. se předpokládá, že jsou každému podnikateli, který podniká v daném oboru 

známé a proto ve smlouvě postačí prostý odkaz na tyto podmínky.  

Vzhledem k tomu, že si každá banka vyhotovuje vlastní obchodní podmínky 

k bankovním obchodům které poskytuje, nelze tyto obchodní podmínky považovat za 

všeobecné obchodní podmínky, ale řadíme je do druhé kategorie obchodních podmínek, 

tedy do tzv. jiných obchodních podmínek. Velmi často se však setkáváme s tím,  že 

banky nazývají  své obchodní podmínky jako všeobecné. Toto označení má však za cíl 

odlišit dané obchodní podmínky od jiných obchodních podmínek vydávaných stejnou 

bankou pro určitý druh bankovních obchodů. Zákon nepředpokládá znalost jiných 

obchodních podmínek (velmi často označovaných jako firemní či podnikové) druhou 

stranou. Aby se tedy podnikové (jiné) obchodní podmínky staly součástí smlouvy, musí 

na ně být stejně jako v případě všeobecných obchodních podmínek výslovně odkázáno, 

ale navíc v případě že nejsou uzavírajícím stranám známé, musí být přiloženy k návrhu 

smlouvy.10 Pouhý odkaz na podnikové obchodní podmínky je častý u dlouhodobých 

obchodních partnerů, ovšem v případě sporu musí být znalost obchodních podmínek 

prokázána. Důkazní břemeno nese ta strana, která se obchodních podmínek dovolává.  

Obchodní podmínky, na které bylo ve smlouvě odkázáno, se stávají součástí 

smlouvy v tom znění, které bylo účinné v době uzavření smlouvy. Smluvní strany si 

mohou odkázat na konkrétní obchodní podmínky jako celek, nebo jen na jejich část, 

případně si mohou některá práva a povinnosti upravit odlišně od obchodních podmínek, 

na které smlouva odkazuje. V takovém případě mají podle § 273 odst. 2 obch.zák. 

odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním obchodních podmínek.  

                                                 
10 Obdobně Marek K., Žváčková L. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1.vydání. 
Praha : Aspi, Wolters Kluwer, 2008, s. 35. 
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V praxi často dochází k situacím, kdy po určité době bývají obchodní podmínky 

měněny. Tato změna sama o sobě nemá vliv na dříve uzavřenou smlouvu. Odkazem na 

obchodní podmínky ve smlouvě se tyto podmínky stávají součástí smlouvy a mají stejný 

charakter, jako ujednání obsažená přímo ve smlouvě. K případné změně obchodních 

podmínek tedy může dojít pouze v případě, že k tomu dala souhlas druhá strana a to buď 

výslovně, nebo konkludentním jednáním. Nelze považovat za dostačující, aby smluvní 

strana, která obchodní podmínky vydala, pouze oznámila jejich změnu druhé straně s tím, 

že pokud druhá strana nesdělí svůj souhlas do určité doby, má se za to, že se změnou 

souhlasí. Obecně totiž platí zásada zakotvená v ustanovení § 44 odst.1 obč.zák., že mlčení 

nebo nečinnost nemůže znamenat souhlas. Takovéto jednostranné jednání bude mít za 

následek pouze relativní neplatnost úkonu a neplatnost musí být druhou stranou 

namítnuta. Souhlasím s názorem11, že smlouvu, pro kterou vyžaduje zákon písemnou 

formu (§ 272 odst. 1 obch.zák. pokud se smlouva řídí obchodním zákoníkem a § 40 

odst.1 obč.zák), lze měnit pouze písemně, což znamená, že souhlas se změnou 

obchodních podmínek musí v tomto případě druhá strana vyslovit také písemně. Zatímco 

u smluv, které byly uzavřeny písemně na základě dohody stran a zákon pro tyto smlouvy 

výslovně písemnou smlouvu nevyžaduje, bude písemná forma změny smlouvy potřeba 

pouze v případě, že tak stanoví písemně uzavřená smlouva. 

 

2.4 Ochrana spotřebitele 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí implementace směrnic ES do českého právního 

řádu je oblast ochrany spotřebitele. Cílem je zajistit ochranu slabší straně, tedy zajistit 

ochranu účastníkům, kteří nejsou podnikateli. V důsledku urychlené transpozice 

komunitárních předpisů do našeho právního řádu je podle mého názoru právní úprava 

ochrany spotřebitele nesystematická a v praxi působí mnohé aplikační problémy. 

Názorným příkladem je rozdílné označení subjektu, který má být chráněn, v ustanoveních 

občanského a obchodního zákoníku. Zatímco obchodní zákoník ve svém ustanovení § 

                                                 
11 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 28. 



 

 - 11 - 

262 odst. 4 hovoří o ochraně smluvní strany, která není podnikatelem, občanský zákoník 

v hlavě páté v § 52 hovoří již o spotřebiteli, kterého definuje jako osobu, která při 

uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (může 

se tedy jednat i o nepodnikající právnickou osobu) a dokonce v § 54a, který se věnuje 

problematice smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, hovoří o spotřebiteli, 

jakožto fyzické osobě. Cílem komunitárních předpisů byla samozřejmě ochrana 

fyzických osob, v důsledku nepřesné implementace těchto předpisů však zákon chrání 

širší okruh osob, než bylo původně zamýšleno tvůrci příslušných komunitárních předpisů. 

Ve vztahu k bankovním obchodům jsou nejvýznamnější transpozice těchto směrnic :  

� směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele 

v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, 

� směrnice Rady 93/13/ EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o 

ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady 90/65/ES ze dne 23. září 2002 o 

uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně 

směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. 

Ochranu spotřebitele v obchodním zákoníku zahrnuje především ustanovení § 262. 

Podle tohoto ustanovení si strany mohou dohodnout, že se jejich závazkový vztah bude 

řídit tímto zákonem. Pokud by však taková dohoda směřovala ke zhoršení postavení 

účastníka smlouvy, který není podnikatelem, byla by neplatná. Neplatnosti ujednání se 

může dovolávat pouze tento účastník. Dohoda podle § 262 musí mít písemnou formu. Ve 

vztahu k bankovním obchodům vychází základní úprava ochrany spotřebitele 

z ustanovení § 262 odst.4 obch.zák. Zákon v tomto ustanovení ukládá povinnost použít 

ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních předpisů o spotřebitelských smlouvách, 

adhezních smlouvách a zneužívajících klauzulí a jiných ustanovení směřujících k ochraně  
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spotřebitele vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní 

strana, která není podnikatelem nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů 

podle občanského zákoníku. Stejně tak na její společné závazky se použijí ustanovení 

občanského zákoníku. Stejně jako u adhezních smluv zákon nevymezuje ani definici 

„zneužívající klauzule“. Za zneužívající klauzuli je považováno nedovolené ujednání 

podle § 56 obč.zák., které je v rozporu s dobrými mravy a znamená značnou nerovnováhu 

v právech  a povinnostech stran, která je na újmu spotřebitele. 

Jak již bylo řečeno výše, úprava ochrany spotřebitele v občanském zákoníku se 

nachází v hlavě páté tohoto zákona. Spotřebitelskými smlouvami rozumíme podle 

ustanovení § 52 obch.zák. smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud 

jsou smluvními stranami na jedné straně dodavatel a na druhé spotřebitel. Podle § 55 

odst. 1 se smluvní strany v ujednání ve spotřebitelských smlouvách nemohou odchýlit od 

zákona v neprospěch spotřebitele. Strany se mohou odchýlit pouze od dispozitivních 

ustanovení zákona, účastníci se tedy nemohou dohodou odchýlit od kogentních norem. 

Spotřebitel se nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své 

smluvní postavení. Za generální klauzuli je považováno stanovení § 56 odst.1, které 

stanovuje zákaz ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která  v rozporu s požadavkem 

dobré víry znamenají k újmě spotřebitele nerovnováhu v právech a povinnostech stran. 

Právní úprava spotřebitelských smluv upravuje také ochranu spotřebitele při uzavírání 

smluv na dálku. Bankovní obchody však bývají sjednávány zejména v provozovnách 

bank za účasti obou stran.  Pro bankovní obchody bude především nutno použít 

ustanovení § 55 a 56 obč.zák. Pokud jsou ve spotřebitelské smlouvě sjednána nepřípustná 

ujednání ve smyslu § 56 obč.zák., považují se za platná, pokud se spotřebitel nedovolá 

jejich neplatnosti (§ 55 odst. 2 obč.zák.). Jedná se tedy o relativní neplatnost ve smyslu   

§ 40a obč.zák. O absolutně neplatné ujednání se bude jednat ve chvíli, kdy toto 

nepřípustné ujednání bude zároveň svým obsahem nebo účelem odporovat zákonu, nebo 

jej obcházet, anebo se příčit dobrým mravům. 
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3 Smlouva o úvěru 
 

Jedním z nejčastěji využívaných bankovních obchodů je smlouva o úvěru. Potřeba 

poskytování úvěrů je vyvolána tím, že dochází k nerovnostem a časovému nesouladu 

pohybu peněžních prostředků.12 Úpravu smlouvy o úvěru nalezneme v obchodním 

zákoníku, jedná se o absolutní obchodní závazkový vztah. Úvěr je jak pojmem 

ekonomickým, tak právním. Úvěr v ekonomickém smyslu lze definovat jako návratné 

poskytnutí peněžních prostředků za dohodnutých podmínek. Úvěrem v právním smyslu 

rozumíme návratné poskytnutí peněžních prostředků s tím že příjemce úvěru je navíc 

povinen zaplatit poskytovateli úvěru ještě úplatu ve formě úroků z poskytnutých 

peněžních prostředků.13 Charakteristickým pojmem úvěru v právním slova smyslu je tedy 

úplata za poskytnutí úvěru.  

 

3.1 Obecná úprava smlouvy o úvěru 
 

Převážná část ustanovení smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku má dispozitivní 

charakter. Kogentními ustanoveními jsou pouze § 497, který definuje podstatné 

náležitosti smlouvy o úvěru, a § 499, který upravuje otázku úplaty za sjednání závazku. 

Podstatnými náležitostmi smlouvy o úvěru jsou : 

� závazek jedné strany (věřitele) poskytnout na žádost druhé strany (dlužníka) 

v její prospěch peněžní prostředky, 

� určení výše peněžních prostředků, které mají být poskytnuty, 

� závazek druhé strany poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit z poskytnutých 

prostředků úroky. 

                                                 
12 Podobně též Marek, K. Smlouva o úvěru. Bulletin advokacie. 2005, č. 11-12, 29. 
13 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 79. 
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Z daného ustanovení můžeme dovodit základní rozdíly mezi smlouvou o úvěru a 

smlouvou o půjčce. Předmětem přenechání mohou být u smlouvy o úvěru pouze peněžní 

prostředky, zatímco u smlouvy o půjčce je možné přenechání jakýchkoli věcí určených 

podle druhu. Smlouva o úvěru je kontraktem konsensuálním, zamýšlený účel nastává již 

samotným uzavřením smlouvy, zatímco smlouva o půjčce je kontraktem reálným, což 

znamená, že ke vzniku této smlouvy je potřeba, aby nastala ještě další právní skutečnost, 

tj. poskytnutí věci. Smlouva o úvěru na rozdíl od smlouvy o půjčce musí vždy obsahovat 

závazek zaplatit úroky za poskytnuté peněžní prostředky. Není tedy možné uzavřít 

bezúročnou smlouvu o úvěru.  

Jak již bylo řečeno, při úvěru jde tedy o poskytnutí peněz věřitelem na konto 

dlužníka v důvěře, že mu budou v dohodnuté době a se sjednanými úroky vráceny.14 

Poskytovatelem úvěru může být banka, u níž poskytování úvěrů patří k předmětu činnosti 

nebo jakýkoli jiný subjekt (jakákoli fyzická nebo právnická osoba). Poskytovatel i 

příjemce musí být ve smlouvě dostatečně identifikováni. Obchodní zákoník definuje 

smluvní strany jakožto věřitele a dlužníka. Je však nutné mít na paměti, že strana, která se 

zavazuje poskytnout peněžní prostředky, se stává věřitelem až od chvíle, kdy peněžní 

prostředky, k jejichž poskytnutí se zavázala, skutečně poskytne. Naopak příjemce 

peněžních prostředků se stane dlužníkem až tehdy, kdy skutečně úvěr čerpá a má 

povinnost  jej vrátit  a zaplatit úroky. Z tohoto důvodu se domnívám, že označení 

„věřitel“ a „dlužník“není zcela vhodné. Návrh nového občanského zákoníku již zavádí 

vhodnější termíny, a to „úvěrovaný“ a „úvěrující“ (návrhu nového občanského zákoníku 

bude věnována samostatná kapitola).  Ze zákona nevyplývá povinnost dojednaný úvěr 

skutečně čerpat.15 Z tohoto hlediska vlastně smlouva o úvěru představuje závazek věřitele 

mít smlouvou sjednané peněžní prostředky k dispozici pro dlužníka po sjednanou dobu, 

popřípadě až do požádání dlužníka, nedojde-li k zániku závazku věřitele dříve 

(např.dohodou, výpovědí poskytnutí úvěru podle §500 obch.zák.).16 Poskytnutí 

prostředků se zpravidla realizuje bezhotovostním převodem na účet dlužníkových 

                                                 
14 Bejček/Eliáš/Raban. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 430. 
15 Podobně též Plíva S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: Aspi, Wolters Kluwer, 2006, s. 213. 
16 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1078. 
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věřitelů. Možný je i bezhotovostní převod přímo na dlužníkův účet. Vyloučeno není ani 

vyplacení peněžních prostředků v hotovosti, ale vzhledem k rozšíření užívání 

elektronického bankovnictví je tato varianta méně častá. 

Smlouva o úvěru bude zpravidla obsahovat kromě podstatných náležitostí také 

úpravu dalších otázek, jako např. účel úvěru, způsob a lhůtu pro poskytnutí peněžních 

prostředků, lhůtu k vrácení úvěru, smluvní pokutu za porušení povinnosti dlužníkem, či 

výši úroků. V případě, že poskytovatelem úvěru bude banka, bude s největší 

pravděpodobností smlouva o úvěru obsahovat odkaz na úvěrové podmínky, které mají 

povahu obchodních podmínek podle § 273 odst. 1 obch.zák. Tyto obchodní podmínky 

musí být stranám v době uzavření smlouvy známy, nebo musí být připojeny ke znění 

uzavírané smlouvy. Je tedy v zájmu příjemce, aby se s těmito podmínkami důkladně 

obeznámil.17 Obecně platí, že úvěrové podmínky mají přednost před dispozitivními 

ustanoveními obchodního zákoníku. Na úvěrové podmínky může být ve smlouvě 

odkázáno bez dalšího, to znamená, že pro uzavřenou smlouvu platí veškerá ustanovení 

úvěrových podmínek. Banka občas přistoupí na drobné odchylky od těchto podmínek, 

takže některá ustanovení obchodních podmínek vyloučí, takový odkaz ve smlouvě 

nazýváme odkaz s výjimkami. V některých případech může smlouva odkazovat pouze na 

některá ustanovení obchodních podmínek. Přestože zákon nevyžaduje pro platné uzavření 

smlouvy písemnou formu, pokud bude poskytovatelem úvěru banka, bude smlouva vždy 

písemná a bude mít charakter adhezní smlouvy. Tedy druhá strana nebude mít možnost 

pro přílišné vyjednávání a podílení se na utváření obsahu smlouvy. 

Úvěr podle ustanovení § 497 obch.zák, je nutné odlišovat od zbožového úvěruje 

nebo úvěru dodavatelského, který vzniká na základě smluvně dojednaných platebních 

podmínek.18 Jde o situaci, kdy jedna strana dodá druhé straně zboží, přičemž druhá strana 

nemusí zaplatit za dodané zboží ihned, ale může platit ve splátkách, případně zaplatí až 

po určité době (např. po několika měsících). Kupující tedy může se zbožím nakládat 

dříve, než ho zaplatí. O úvěr ve smyslu obchodního zákoníku rovněž nejde, jestliže sice 

                                                 
17 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 78. 
18 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1079. 
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jedna strana poskytuje druhé straně peněžní prostředky, ale vztah mezi nimi má zvláštní 

úpravu (např. poskytnutí peněžních prostředků na základě smlouvy o vkladovém účtu, 

emise obligací, úplatné postoupení pohledávek).19 

Obchodní zákoník dává ve svém ustanovení § 498 stranám možnost určit si peněžní 

prostředky i v jiné než české měně, pokud to není v rozporu s devizovými předpisy. 

Pokud se strany nedohodnou jinak, je dlužník povinen vrátit peněžní prostředky v měně, 

v níž mu byly poskytnuty, a v téže měně platit úroky. Pokud má smlouva písemnou 

formu, je možné sjednat si splácení finančního úvěru v jiné měně, než v jaké byl 

poskytnut, a podle devizového zákona se nebude jednat o směnu devizových hodnot.20 

Pokud budou úvěry sjednány v cizí měně, bude se zpravidla jednat o americké dolary, 

nebo eura. 

Druhým kogentním ustanovením úpravy smlouvy o úvěru je, jak již bylo řečeno 

výše, ustanovení § 499 obch.zák. Toto ustanovení umožňuje za sjednání závazku věřitele 

poskytnout na požádání peněžní prostředky sjednat úplatu, ale pouze v jediném případě, a 

to jestliže poskytování úvěru je předmětem podnikání věřitele. Jedná se o jediné 

donucující ustanovení, od kterého se strany nemohou odchýlit dohodou. Pokud by 

smlouvu o úvěru uzavřela osoba, která nemá jako předmět podnikání poskytování úvěru, 

a ve smlouvě sjednala poskytnutí úplaty za sjednání závazku, bylo by toto ujednání 

považováno za neplatné. Vzhledem k relativní neplatnosti toho ujednání, by se jí musel 

dlužník dovolávat. Účelem tohoto ustanovení je tedy chránit dlužníka. Podmínkou vzniku 

práva na úplatu je, že byla sjednána ve smlouvě, včetně její výše. Jedná se o jakousi 

odměnu věřitele za to, že musí po dobu mezi sjednáním úvěru a skutečným čerpáním 

úvěru dlužníkem mít rezervované peněžní prostředky pro dlužníka, případně mít zajištěny 

jejich zdroje.21 Od úplaty za sjednání závazku poskytnou úvěr je nutné odlišovat úroky 

z úvěru. 

 

                                                 
19 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1079. 
20 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 83. 
21 Plíva S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: Aspi, Wolters Kluwer, 2006, s. 212. 
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3.2 Úroky z úvěru 
 

Jendou z podstatných náležitostí smlouvy o úvěru je povinnost zaplatit úroky 

z poskytnutých peněžních prostředků. Podle ustanovení  § 502 obch.zák. je dlužník 

povinen platit úrok z úvěru od doby poskytnutí peněžních prostředků, a to ve sjednané 

výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. Nejsou-

li takto úroky stanoveny, je dlužník povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, 

které poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Ačkoli je tedy 

povinnost platit úroky jednou z podstatných náležitostí této smlouvy, výše úroku součástí 

smlouvy být nemusí. Povinnost platit úroky vzniká až od chvíle skutečného plnění, z té 

částky, která mu byla poskytnuta. Tato povinnost trvá až do vrácení poskytnuté částky 

věřiteli, a to i v případě, kdy dlužník vrátil peněžní prostředky dříve než bylo sjednáno ve 

smlouvě. V pochybnostech se má za to, že sjednaná výše úroků se týká ročního období (§ 

502 odst. 1 obch.zák.). Podle bankovních zvyklostí se rok počítá jako 360 dnů.22 Pokud 

k poskytnutí peněžních prostředků vůbec nedojde, nemá poskytovatel  nárok na žádné 

úroky z úvěru. V současnosti si strany mohou dohodnout jakoukoli výši úroků, neexistuje 

totiž žádné ustanovení, které by stanovovalo nevyšší přípustnou výši úroků. Úroky by 

však neměly být v rozporu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku. 

Pro případy, kdy chybí ve smlouvě ujednání o výši úroku, je dlužník povinen platit úroky 

stanovené obchodním zákoníkem. Výše těchto úroků není stanovena fixně, ale je závislá 

na tom, jaké úroky jsou obvykle požadovány bankami v místě sídla dlužníka a v době 

uzavření smlouvy za úvěry jimi poskytované. Sídlo mají pouze právnické osoby,  pokud 

by se tedy jednalo o podnikatele, který je fyzickou osobou, bude rozhodující místo jeho 

podnikání. U nepodnikajících fyzických osob je rozhodující místo bydliště.  

Banky stanovují výši úroků na základě jimi vytvářených sazeb a klienti na ně musí 

přistoupit. Takovýto úrok se obvykle skládá ze dvou komponent. Ze základní-referenční 

sazby a z marže banky. Marže banky vyjadřuje ocenění bonity klienta a riziko banky 

                                                 
22 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 85. 
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podstupované poskytnutím úvěru.23 Splatnost úroků by měla být určena především 

smlouvou. V případě smluv uzavíraných bankami,  jsou většinou tyto otázky upraveny. 

Pokud by však smlouva o úvěru ustanovení o splatnosti úroků neměla, použije se 

ustanovení § 503 obch.zák., které stanoví, že závazek platit úroky je splatný spolu se 

závazkem vrátit použité prostředky. V případě, že je lhůta pro vrácení poskytnutých 

peněžních prostředků delší než rok, jsou úroky splatné koncem každého kalendářního 

roku. V době, kdy má být vrácen zbytek poskytnutých peněžních prostředků, jsou splatné 

i úroky, které se jej týkají. Pokud se poskytnuté peněžní prostředky vrací ve splátkách, 

jsou v den splatnosti každé splátky splatné i úroky z této splátky. Právo dlužníka vrátit 

před dobou stanovenou ve smlouvě upravuje i ustanovení § 503 odst. 3 obch.zák. Mohou 

s ním však být spojeny určité nepříznivé důsledky pro dlužníka, například povinnost 

platit úroky až do doby, kdy měly být peněžní prostředky podle smlouvy o úvěru vráceny. 

Zda se na takovéto ustanovení neuplatní § 265 obch.zák. bude muset být posuzováno 

případ od případu.24 

 

3.3 Úroky z prodlení 
 

Stanovení lhůty pro vrácení peněžních prostředků věřiteli nepatří mezi podstatné 

části smlouvy. Zpravidla je však toto ujednání ve smlouvě obsaženo. Nejčastěji se ve 

smlouvách vyskytují ujednání, která stanoví dlužníkovu povinnost  poskytnuté peněžní 

prostředky vrátit ve splátkách, pro které bývají stanoveny samostatné lhůty. Stanovení 

povinnosti vrátit poskytnuté peněžité prostředky najednou nebývá příliš obvyklé. 

Termínovanost je jedna ze základních zásad poskytování úvěru bankami.25 Situaci, kdy 

smlouva o úvěru neobsahuje žádné ujednání o povinnosti vrátit poskytnutý úvěr, upravuje 

§ 504 obch.zák. Dlužník je podle tohoto ustanovení povinen vrátit poskytnuté peněžní 

prostředky do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o jejich vrácení věřitelem požádán. Pokud 

                                                 
23 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 84. 
24 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1086. 
25 Podobně též Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 80. 
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se dlužník ocitne v prodlení se splácením úvěru a úroků z něj, má věřitel právo na úroky 

z prodlení (velmi často se užívá označení „sankční úroky“). Věřitel má nárok na úroky 

z prodlení ze splácení úvěru a také na úroky z prodlení z placení úroků. Pokud ve 

smlouvě chybí ujednání o výši úroků z prodlení, užijí se předpisy občanského práva, tedy 

nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků 

z prodlení. Nařízení vlády definuje výši úrokové sazby v § 1 jako roční výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou, zvýšenou o sedm procentních bodů, přičemž 

v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení 

závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den 

příslušného kalendářního období. 

 

3.4 Zajišťovací prostředky a odstoupení od smlouvy 
 

Aby banky posílily své postavení vůči klientovi tím, že ze zákonem stanovených 

podmínek budou moci uspokojit svoji splatnou pohledávku náhradním způsobem, 

využívají zajišťovací prostředky, které mají především uhrazovací funkci.26 Jedná se o 

zajišťovací prostředky upravené obchodním zákoníkem, zákonem o cenných papírech a 

občanským zákoníkem. Nejčastěji užívanými zajišťovacími prostředky jsou zástavní 

právo a ručení. Dalšími prostředky, které banky velmi často využívají jsou bankovní 

záruka jiné banky, smluvní pokuta, či zvláštní úprava finančního zajištění. Ustanovení 

obchodního zákoníku v § 505 stanovuje povinnost dlužníka, v případě, že za trvání 

závazku zanikne či se zhorší zajištění závazku vrátit poskytnuté peněžní prostředky, 

doplnit zajištění na původní rozsah. Zákon však neupravuje otázku, od kdy běží 

přiměřená lhůta pro dlužníka k doplnění zajištění. Je třeba mít za to, že tato lhůta poběží 

od doby, kdy byl dlužník k doplnění vyzván věřitelem.  Jestliže tak dlužník neučiní 

v přiměřené lhůtě, může věřitel od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil 

                                                 
26 Podobně též Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 86. 
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dlužnou částku s úroky. Dlužník je povinen vrátit dlužnou částku i s úroky bez 

zbytečného odkladu poté, kdy o to byl věřitelem požádán.  

Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, kdy je dlužník v prodlení 

se splátkami. Podle § 506 obch.zák. je věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, 

že je dlužník v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu 

delší než tři měsíce. Vyjma promlčení (§ 390 obch.zák.) není věřitel omezen žádnou 

lhůtou, do které by měl odstoupit od smlouvy. Vzhledem k dispozitivnosti tohoto 

ustanovení, si mohou smluvní strany ujednat podmínky vzniku práva na odstoupení od 

smlouvy ve vztahu k dlužníkovi přísněji, tedy mohou si ujednat kratší dobu prodlení 

s jednou splátkou nebo prodlení s menším počtem splátek. Nebo si naopak mohou 

smluvní strany sjednat delší dobu prodlení pro vznik věřitelova práva na odstoupení od 

smlouvy. Při odstoupení od smlouvy je věřitel oprávněn požadovat vrácení dlužné částky 

i s úroky. Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této 

smlouvy.27 Odstoupí-li věřitel od smlouvy podle ustanovení § 506 obch.zák. a je-li proto 

oprávněn požadovat, aby mu dlužník vrátil dlužnou částku i s úroky, je zástavním 

právem, zřízeným k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru, zajištěn též závazek dlužníka 

vrátit věřiteli požadovanou částku s úroky.28 V případě uzavření smlouvy o účelovém 

úvěru je věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dlužník peněžní prostředky užil 

k jinému účelu, než který byl sjednán ve smlouvě, nebo v případě, kdy je použití 

peněžních prostředků k sjednanému účelu nemožné (§ 507 obch.zák.). Věřitel je 

oprávněn při odstoupení od smlouvy požadovat, aby dlužník vrátil bez zbytečného 

odkladu použité a nevrácené prostředky s úroky. Ani v tomto případě nemá odstoupení 

věřitele od smlouvy vliv na zajištění závazků z této smlouvy. 

 

 

                                                 
27 Podobně též Marek, K. Smlouva o úvěru. Bulletin advokacie. 2005, č. 11-12, s. 32 
28 31 Cdo 2851/99. 
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3.5 Spotřebitelský úvěr 
 

Banky obvykle rozdělují své klienty do dvou základních skupin. Jednak jsou to 

spotřebitelé a jednak podnikatelé. Podnikatele banky dále rozdělují do dvou skupin na 

malé a střední podnikatele a korporátní klientelu.29 Poskytování úvěru spotřebitelům 

upravuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského 

úvěru, který transponuje směrnici Rady 87/102/EHS o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru (směrnice o spotřebitelském 

úvěru). Tento zákon ve svém ustanovení § 2 písm. b) definuje spotřebitele jako fyzickou 

osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. Dále 

v ustanovení § 2 písm. a) nalezneme definici spotřebitelského úvěru. Spotřebitelským 

úvěrem je poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě 

úvěru, půjčky nebo koupi najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. 

Spotřebitelským úvěrem není :  

� platba, kterou spotřebitel platí za nesplnění závazku vyplývajícího ze 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

� platba, kterou spotřebitel platí mimo kupní cenu, aniž byl na koupi poskytnut 

spotřebitelský úvěr, 

� platba za převod peněžních prostředků a platba za vedení účtu, který je určen 

ke splácení spotřebitelského úvěru; to neplatí pro případ, kdy tato platba je 

nepřiměřeně vysoká a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení; 

do celkové výše spotřebitelského úvěru se však započítává cena za přijetí 

platby, 

                                                 
29 Podobně též Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 95. 
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� platba související s účastí na dohodách, které se přímo neváží na smlouvu, 

ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a to i tehdy, když tyto dohody mají 

vliv na podmínky spotřebitelského úvěru, 

� platba za pojištění nebo záruku, pokud se nejedná o pojištění nebo záruku, 

která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti 

spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a 

to maximálně nestejné výši, jako je celková výše spotřebitelského úvěru, 

včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského 

úvěru. 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 se tento zákon  dále nevztahuje na : 

� smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, 

opravu nebo údržbu nemovitosti, 

� nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod 

vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu, 

� půjčku poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty, 

� spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které spotřebitel 

může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek, 

� smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než 

5000 Kč nebo vyšší než 800 000 Kč; je-li uzavřeno více smluv, ve kterých 

se sjednává spotřebitelský úvěr za stejným účelem, považuje se pro tyto 

účely za jediný spotřebitelský úvěr souhrn těchto smluv, 

� spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný 

nejvýše ve čtyřech splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců. 

Smlouva, ve které se uzavírá spotřebitelský úvěr musí být vyhotovena písemně, přičemž 

jedno vyhotovení musí obdržet spotřebitel. Smlouva musí obsahovat stanovení roční 
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procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN). Roční procentní sazba nákladů je 

procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli, za období 

jednoho roku. V příloze zákona 321/2001 Sb., nalezneme návod pro výpočet RPSN. Další 

podstatnou náležitostí smlouvy o spotřebitelském úvěru je povinnost stanovení podmínek, 

za kterých může být roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr upravena, 

přičemž tyto podmínky nesmí být závislé pouze na vůli věřitele. Věřitel je povinen se ve 

smlouvě zavázat, že bude spotřebitele informovat v průběhu plnění smlouvy o všech 

změnách RPSN na spotřebitelský úvěr. Smlouva musí dále obsahovat ustanovení o 

maximální výši spotřebitelského úvěru, včetně stanovení výše jednotlivých splátek, jejich 

počtu a přesného časového rozvržení. Dále musí být stanoveny jednotlivé platby, budou-

li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem. Pokud by jednotlivé platby nebylo možné 

přesně stanovit, musí smlouva obsahovat způsob jejich výpočtu. U smluv, ve kterých se 

sjednává koupě najaté věci musí být stanovena výše spotřebitelského úvěru. Dalšími 

podstatnými náležitostmi jsou ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před 

stanovenou dobou, dále podmínky za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah a 

způsob placení. Pokud spotřebitel využije svého práva na předčasné splacení 

spotřebitelského úvěru, má nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem 

souvisejících, a to o takovou částku, aby splacením úvěru před dobou splatnosti žádný 

z účastníků nezískal nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků smlouvy. Česká 

obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním podmínek stanovených zákonem o 

spotřebitelském úvěru.  

Do 12. května 2010 měly členské státy transponovat novou směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení 

směrnice Rady 87/102/EHS. Tato směrnice zavdá možnost občanům EU, aby mohli žádat 

o spotřebitelský úvěr v jakékoli členské zemi a dále chránit spotřebitele proti nekalým 

praktikám poskytovatelů úvěru. Zavádí formulář Standardní evropské informace o 

spotřebitelském úvěru, který obsahuje výčet povinných informací, které musí spotřebitel 

obdržet před uzavřením spotřebitelského úvěru. Tento formulář je jednotný pro všechny 

členské státy, spotřebitel tedy může porovnávat různé nabídky různých poskytovatelů 
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úvěrů. Spotřebitel bude moci odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez 

jakékoliv sankce. Tato směrnice se vztahuje na úvěry od 200 do 75 000 EUR na některé 

typy úvěrů se však nevztahuje. 

 

3.6 Hypoteční úvěr 
 

Dalším druhem úvěrů, které banky uzavírají s klienty jsou hypoteční úvěry. 

Problematiku hypotečních úvěrů obsahuje zákon č.190/2004 Sb., o dluhopisech. Ten ve 

svém ustanovení § 28 odst. 3 definuje hypoteční úvěr jako úvěr, jehož splacení včetně 

příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i k rozestavěné, když 

pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavěné nemovitosti. 

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku zástavního práva. Nemovitost, která je 

předmětem zástavního práva se musí nacházet na území České republiky, členského státu 

Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Hypoteční 

úvěr je tedy uzavírán za účelem koupě, výstavby či údržby nemovitostí, předplacení 

nájemného, jako odstupné za uvolnění bytu či domu a také na všechny prokazatelné 

náklady související s investicí do nemovitosti. Jedná se tedy o úvěr účelový, 

bezhotovostní.  

Banka zpravidla hradí závazek za klienta. Úvěr je uzavírán se splatností až několika 

let. Dlužník zpravidla splácí pevnou částku, která se skládá z jistiny a úroku (anuity), 

splátky však mohou mít formu progresivní nebo degresivní. Úroky bývají obvykle 

stanoveny pevnou úrokovou sazbou na 1, 2, 3, 4, 5 ,10 nebo 20 atd. let. Zajištění 

předmětné nemovitosti mývá obvykle povahu zástavního práva. Nemovitost, která je 

předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění musí 

být zastavena ve prospěch banky.30 Rozdíl mezi hypotečním úvěrem a takzvanou 

Americkou hypotékou spočívá v účelovosti hypotečního úvěru. Americká hypotéka je 

neúčelový úvěr, který slouží k uspokojení jakýchkoli potřeb klienta. Poskytuje se 

                                                 
30 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 94. 
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především fyzickým osobám, které mají příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání. 

Hypotečními zástavními listy jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos 

jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek, 

případně náhradním způsobem podle zákona o dluhopisech. Součástí názvu tohoto 

dluhopisu musí být označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto 

označení obsahovat. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního 

právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice.31 Pokud by se 

banka ocitla v insolvenčním řízení, bude majetek z hypotečních zástavních listů tvořit 

hypoteční podstatu. Z výtěžku z hypoteční podstaty se nejdříve uhradí náklady spojené se 

zpeněžení hypoteční podstaty a se zůstatku budou uspokojeni majitelé těchto hypotečních 

zástavních listů. Zbytek z výtěžku, pokud nějaký zůstane, se použije v rozvrhu pro 

uspokojení ostatních pohledávek.  

 

3.7 Úvěry poskytované podnikatelským subjektům 
 

Vedle úvěrů poskytovaných fyzickým osobám poskytují banky úvěry také 

právnickým osobám. Úvěry poskytované podnikatelským subjektům jsou ovlivněny 

mezinárodními zvyklostmi, především anglickým právem. K pokrytí krátkodobých 

finančních potřeb klienta slouží typ úvěru zvaný kontokorent. Klienti si s bankou v tomto 

případě sjednají ve smlouvě o běžném účtu možnost přečerpat zůstatek. Podle ustanovení 

§ 711 obch.zák. smlouva o běžném účtu může stanovit, že banka provede do určité částky 

příkazy k platbám, i když k tomu není dostatek peněžních prostředků na účtu. 

Kontokorent je vhodný zejména pro financování provozních potřeb klienta. Dalším 

typem úvěru poskytovaný bankami podnikatelům je termínovaný úvěr. Termínovaný úvěr 

stanovuje dobu, po kterou může klient úvěr čerpat a zároveň dobu, do které musí klient 

úvěr splatit. Termínovaný úvěr dělíme na základní dva typy. Za prvé na provozní úvěr, 

který slouží k pokrytí provozních potřeb, a za druhé na investiční úvěr, který může sloužit 

                                                 
31 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 92. 
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například k investicím do nemovitostí, staveb, strojů a zařízení atd. Třetím typem 

podnikatelského úvěru je tzv. revolvingový úvěr. U tohoto typu úvěru je klientovi 

umožněno opakovaně čerpat a splácet úvěr. Revolvingový úvěr má přesně stanovenou 

dobu trvání, je stanovena nepřekročitelná výše úvěru, která platí po celou dobu trvání 

úvěru. Není zde stanoven přesný splátkový kalendář.32 Klient použije peněžní prostředky 

kdykoliv, kdy je potřebuje a pokud zrovna peněžní prostředky poskytnuté bankou 

nevyužívá, může je splácet podle své potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 96. 
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4 Smlouva o otevření akreditivu 
 

Akreditiv, zvláště pak dokumentární akreditiv, bývá významným instrumentem 

v zahraničním obchodu, obzvlášť při obchodu s rozvojovými zeměmi. V současné době 

však lze o uplatnění dokumentárního akreditivu uvažovat i tuzemském obchodním styku, 

především v zájmu posílení práv prodávajícího z kupní smlouvy.33 Akreditiv se vyvinul 

z kupecké poukázky.34 Obchodní zákoník upravuje problematiku smlouvy o otevření 

akreditivu v ustanoveních § 682 – 691. S výjimkou § 682 je právní úprava smlouvy o 

otevření akreditivu dispozitivní povahy. Smlouva o otevření akreditivu je podle 

ustanovení § 261 odst. 3 písm. d) obch.zák. absolutním obchodem, což má za následek, 

že se závazkové vztahy z této smlouvy řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu 

účastníků. Na právní úpravu akreditivu mají vliv Jednotné zvyklosti a pravidla pro 

dokumentární akreditivy. Tato pravidla byla přijata Mezinárodní obchodní komorou ve 

Vídni v roce 1993. Poslední revize těchto pravidel (UCP 600) je účinná od 1. července 

2007.  

Dle mého názoru není stávající úpravě smlouvy o otevření akreditivu v obchodním 

zákoníku co vytknout. Svědčí o tom i fakt, že tato ustanovení nebyla po dobu platnosti 

obchodního zákoníku ani jednou novelizována. 

 

4.1 Obecná úprava smlouvy o otevření akreditivu 
 

Zákon ve svém ustanovené § 282 odst. 1 definuje smlouvu o otevření akreditivu 

jako závazek banky příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě 

(oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby 

stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu. Jako příkazce může 

smlouvu o otevření akreditivu uzavřít jakákoli fyzická nebo právnická osoba. 

                                                 
33 Liška, P. Ke smlouvě o otevření dokumentárního akreditivu. Právní rozhledy, 2008, č. 4, str. 119. 
34 Marek, K. Smlouva o otevření akreditivu. Bulletin advokacie, 2004, č.1, s. 40. 
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Poskytování akreditivů není činnost, která by byla vyhrazena pouze bankám, mohou je 

poskytovat i jiné osoby, pokud k tomu budou mít oprávnění (§ 762 odst.1 obch.zák.). 

Aby byla banka oprávněná otevírat akreditivy, musí k tomu mít povolení v licenci 

udělené Českou národní bankou, jak vyplývá z § 1 odst. 3 písm. f) BankZ. Akreditivní 

vztah má nejméně tři strany – příkazce, beneficienta a banku. Podstatnou částí smlouvy o 

otevření akreditivu je určení plnění, které se banka zavazuje poskytnout beneficientovi 

(oprávněnému), zpravidla se bude jednat o plnění peněžité povahy, může se však jednat 

také o akceptaci směnky, odkoupení směnky, nebo obstarání akceptace směnky. 

Podstatnou částí smlouvy je také určení osoby oprávněné, zpravidla se bude jednat o 

osobu prodávajícího. Příkazcem je zpravidla kupující, jedná se o osobu zavázanou 

k plnění jiného závazkového vztahu, dané plnění je poskytnuto plněním z akreditivu 

bankou. Závazek banky vůči oprávněnému tedy není závislý na závazku příkazce vůči 

oprávněnému, jak ostatně vyplývá z § 685 obch.zák. Akreditiv je jen jakýsi prostředek 

k uhrazení kupní ceny. Podstatnou částí smlouvy je dále určení plnění, které se banka 

zavazuje poskytnout na účet příkazce, dále podmínky, které musí beneficient splnit a 

doba, do které tyto podmínky musí splnit. Podmínky které musí oprávněný splnit se 

budou lišit podle toho, zda půjde o akreditiv dokumentární nebo osobní. V případně 

dokumentárního akreditivu je beneficient povinen předložit stanovené dokumenty, 

zatímco v případě akreditivu osobního musí oprávněný prokázat totožnost. Osobní 

akreditiv bývá též nazýván cestovním akreditivem, velmi často zde bývá osobou 

oprávněnou sám příkazce. V neposlední řadě je podstatnou náležitostí smlouvy také 

závazek příkazce poskytnout bance úplatu. Není-li výše úplaty za otevření akreditivu 

stanovena, je příkazce povinen zaplatit bance úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy 

(§ 684 obch.zák.). Je potřeba nezaměňovat nárok na úplatu za otevření akreditivu 

s peněžním plněním, které banka z tohoto akreditivu poskytla oprávněnému. Úplata za 

otevření akreditivu může být sjednána například odkazem ve smlouvě na sazebník banky. 

Pokud by skutečně ve smlouvě úplata sjednána nebyla, posuzovala by se výše obvyklé 

úplaty jako průměr ze sazebníků bank. Smlouva o otevření akreditivu vyžaduje písemnou 

formu.  
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4.2 Vznik závazku banky vůči beneficientovi 
 

Samotným uzavřením smlouvy o otevření akreditivu ještě bance nevzniká závazek 

vůči beneficientovi. Závazkový vztah banky vůči oprávněnému vzniká až doručením 

akreditivní listiny (§ 683 odst.3 obch.zák.). Podle ustanovení § 683 odst. 1 obch.zák. 

banka v souladu se smlouvou písemně sdělí oprávněnému, že v jeho prospěch otevírá 

akreditiv, a oznámí mu jeho obsah. V akreditivní listině musí být určeno plnění, ke 

kterému se banka zavazuje, doba platnosti akreditivu a akreditivní podmínky, jež má 

oprávněný v této době splnit k tomu, aby se mohl domáhat plnění vůči bance. Banka musí 

toto oznámení učinit bez zbytečného odkladu, leda že by ze smlouvy o otevření 

akreditivu vyplývalo, že tak má učinit až na pokyn příkazce. Banka může oprávněnému 

oznámit, že v jeho prospěch byl otevřen akreditiv také prostřednictvím jiné banky. Druhá 

banka buďto pouze oprávněnému oznámí, že pro něj jiná banka otevřela akreditiv, nebo 

v případě, že se jedná o akreditiv neodvolatelný, může akreditiv potvrdit. V případě 

potvrzení neodvolatelného akreditivu druhou bankou vzniká oprávněnému nárok na 

plnění i vůči této bance od doby, kdy oprávněnému otevření akreditivu oznámila. Banka, 

která o potvrzení akreditivu požádala, a banka, která akreditiv potvrdila, jsou vázány vůči 

oprávněnému společně a nerozdílně. Potvrzující banka je tedy povinna poskytnout plnění 

za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v akreditivu. Vzhledem k dispozitivnosti 

ustanovení § 688 odst. 1 obch.zák. je možné se od této úpravy odchýlit, ale pouze 

vzájemnou dohodou mezi oběma bankami a oprávněným. Ke změně nebo zrušení 

akreditivu potvrzeného další bankou se vyžaduje souhlas potvrzující banky. Jestliže 

banka, která akreditiv potvrdila, poskytla plnění oprávněnému v souladu s obsahem 

akreditivu, má nárok na toto plnění vůči bance, která o potvrzení akreditivu požádala. 

Potvrzující banku je potřeba odlišovat od banky oznamující. Podle ustanovení § 688 

obch.zák. banka, která pouze oprávněnému oznámila, že jiná banka pro něho otevřela 

akreditiv, odpovídá za škodu způsobenou za nesprávnost tohoto oznámení, avšak závazek 

z akreditivu jí nevzniká. Nesprávností lze rozumět oznámení otevření akreditivu jinou 

bankou, aniž ji k tomu banka, která akreditiv otevřela, zmocnila. Nebo případ, kdy 

oznamující banka sice byla jinou bankou pověřena, avšak oznamující banka oznámila 
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oprávněnému jiný obsah akreditivu, než obsah, k jehož oznámení byla zmocněna.35 

Odpovědnosti za takto vzniklou škodu se oznamující banka nemůže zprostit, protože 

nemohou nastat okolnosti odpovědnost vylučující (§ 374 obch.zák.).  

 

4.3 Odvolatelnost akreditivu 
 

Podle právní úpravy v obchodním zákoníku je akreditiv zásadně neodvolatelný. To 

má za následek, že jej banka může zrušit nebo změnit pouze ze souhlasem oprávněného a 

příkazce. (§ 686 odst.1 obch.zák.). Stanoví-li akreditivní listina, že akreditiv je 

odvolatelný, může jej banka ve vztahu k oprávněnému změnit nebo zrušit do doby, než 

oprávněný splní podmínky stanovené v akreditivní listině (§ 686 odst.2 obch.zák.). 

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že jednostranným úkonem může banka změnit nebo 

zrušit akreditiv pouze ve vztahu k oprávněnému. S příkazcem se musí o změně nebo 

zrušení akreditivu dohodnout formou změny nebo zrušení smlouvy o otevření 

akreditivu.36 To že je akreditiv odvolatelný musí být stanoveno také v akreditivní listině, 

nestačí pouhé ujednání mezi příkazcem a bankou ve smlouvě o otevření akreditivu. 

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, má se za to, že akreditiv je neodvolatelný. 

Oprávněnému musí být písemně sdělena změna nebo zrušení akreditivu dříve, než splní 

akreditivní podmínky. Zákon ukládá ve svém ustanovení § 686 odst. 3 obch.zák. 

povinnost písemné formy jakékoliv změny nebo zrušení akreditivu. Souhlasím s názorem 

Doc. Marka, že odvolatelný akreditiv znamená nižší jistotu z hlediska zájmů 

oprávněného.37 Z tohoto důvodu je vhodnější trvat na neodvolatelnosti akreditivu, pokud 

by bylo navrhováno použití akreditivu odvolaného. 

 

                                                 
35 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1219. 
36 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1217. 
37 Marek K. Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 265. 
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4.4 Dokumentární akreditiv 
 

Vedle obecné úpravy akreditivu nalezneme v obchodním zákoníku také upraven 

akreditiv dokumentární (§ 689 a 690). Dokumentární akreditiv je jedním z nejstarších 

bankovních instrumentů. Jeho počátky sahají až do 12 století, ovšem vyskytují se i 

názory, že jeho počátky sahají až do starověkého Egypta. Do současné podoby se vyvinul 

přibližně v polovině 19 století v Anglii, a to v důsledku obrovského rozmachu 

zahraničního obchodu v 18. a 19. století. V tomto období bylo nutné zajistit způsob, jak 

financovat dovoz zboží ze zaoceánských kolonií. V tomto období byla nadvláda britského 

impéria v zahraničním obchodě naprosto zřetelná, a tak vývoj akreditivu určovaly 

především velké londýnské obchodní banky.38  

Při dokumentárním akreditivu je banka povinna poskytnout oprávněnému plnění, 

jestliže jsou bance řádně předloženy během platnosti akreditivu dokumenty určené 

v akreditivní listině (§ 689 obch.zák.). V akreditivní listině musí být určeny mimo 

dokumentů samotných také jejich náležitosti včetně podpisu. Dokumenty musí být bance 

předloženy včas, tedy v době platnosti akreditivu. Banka nemá právo požadovat jiné 

dokumenty, než ty, které jsou uvedeny v akreditivní listině. Povinnost doklady předložit 

má oprávněný, který nemůže své právo z akreditivu převést na jinou osobu tak, aby tato 

osoba měla právo na plnění, jestliže ona splní podmínky stanovené v akreditivní listině.39 

Postoupit pohledávku vůči bance třetí osobě, pokud sám oprávněný splňuje podmínky 

stanovené v akreditivní listině, za obecných podmínek lze.40 Podle ustanovení § 690 

obch.zák. je banka povinna přezkoumat s odbornou péčí vzájemnou souvislost 

předložených dokumentů a zda jejich obsah zjevně odpovídá podmínkám stanoveným 

v akreditivní listině. Zákon bance ukládá povinnost přezkoumat dokumenty s odbornou 

péčí, banka však není povinna zkoumat pravost předložených dokumentů (vyjma případů, 

kdy se jedná o vady zjevné a odhalitelné při vynaložení odborné péče).41 Banka je 

                                                 
38 Anderle,P. Komentář k UCP 600. ICC Česká republika, 2009, str. 10. 
39 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1219. 
40 Tamtéž. 
41 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1220. 
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povinna zkoumat pouze dokumenty, které jsou určeny v akreditivní listině. Při svém 

zkoumání dokumentů se zaměřuje zejména na soulad s podmínkami v akreditivu 

stanovenými a na vzájemnou souvislost jednotlivých dokumentů. Podrobnosti o 

zkoumání dokumentů stanovují Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární 

akreditivy v čl.14 a násl. V praxi velmi často vznikaly problémy s rozdílným výkladem 

bank ohledně toho, který dokument je možné považovat za originál. Tyto problémy pak 

vyvrcholily při soudním sporu Glencore International AG vs. Bank of China. V tomto 

sporu vystavující banka odmítla certifikát beneficienta, neboť neuváděl, že se jedná o 

„originál“ a soudce se ve svém rozhodnutí držel doslovného výkladu podčlánku 20 (b) 

UCP 500, bez ohledu na mezinárodní bankovní praxi v posuzování ohledně originality 

dokumentů. Proto se v nové revizi UCP z roku 2007 článek 17  komplexně zabývá 

originály dokumentů a kopiemi.42 Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární 

akreditiv dále ve svých článcích definují náležitosti např. obchodní faktury, konosamentu, 

leteckého dopravního dokumentu, dopravního dokumentu silniční a železniční dopravy 

atd.  

Součástí povinné péče banky podle obchodního zákoníku je i dbát o zachování 

předložených dokumentů.43 Banka odpovídá za škodu způsobenou příkazci ztrátou, 

zničením nebo poškozením dokumentů převzatých od oprávněného, ledaže tuto škodu 

nemohla odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Odborná péče zahrnuje řádnou 

ochranu dokumentů před poškozením či zničením, vztahuje se také na jejich předání a 

vybavení k odeslání. Ačkoli zákon dává možnost zprostit se odpovědnosti za škodu, 

možnost zprostit se odpovědnosti za škodu podle § 374 obch.zák. je vyloučena. 

Požadavek odborné péče je dán podnikatelskou činností bank, které se profesně zabývají 

otevíráním akreditivů a jejich realizací. Obecná ustanovení o smlouvě o otevření 

akreditivu se vztahují i na akreditiv dokumentární. 

 

                                                 
42 Anderle, P. Komentář k UCP 600. ICC Česká republika, 2009, str. 12. 
43 Liška, P. Ke smlouvě o otevření dokumentárního akreditivu. Právní rozhledy, 2008, č. 4, s. 124. 
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4.5 Další členění akreditivů 
 

Vedle dokumentárního akreditivu existují i jiné druhy akreditivů. U revolvingového 

akreditivu má beneficient při vyčerpání akreditivu opět k dispozici částku v původní výši 

bez požadavku na změnu původního akreditivu. Převoditelný akreditiv poskytuje 

prvnímu beneficientovi právo převedení na splnění akreditivních podmínek na druhého 

beneficianta. Standby akreditiv je určitou formou zajištění platebních závazků dlužníka. 

A back-to-back akreditiv je akreditiv vystavený na základě jiného akreditivu.44 Osoba, 

která je oprávněná z prvního akreditivu je příkazcem druhého akreditivu, přičemž první 

akreditiv slouží k zajištění druhého. V případě kdy není podmínkou práva na plnění 

z akreditivu předložení dokumentů, ale povinnost splnění jiných podmínek stanovených 

v akreditivní listině, hovoříme o akreditivech osobních. Podle ustanovení § 691 obch.zák. 

se i na tyto akreditivu použijí přiměřeně ustanovení § 689 a 690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Liška, P. Ke smlouvě o otevření dokumentárního akreditivu. Právní rozhledy, 2008, č. 4, s. 120. 
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5 Smlouva o inkasu 
 

Inkaso je právním instrumentem, který nalezl využití jak v tuzemském obchodním 

styku, tak v zahraničním obchodě. Právní úprava obsažená v zákoníku mezinárodního 

obchodu č. 101/1963 Sb. nazývala tento smluvní vztah smlouvou o bankovním inkasu. 

Obchodní zákoník tento název nepřejal. Právní úprava smlouvy o inkasu je obsažena 

v ustanoveních § 692 až 699 obch.zák. S výjimkou ustanovení § 692 jsou veškerá 

ustanovení dispozitivní povahy. Smlouva o inkasu je podle § 261 odst. 3 písm. d) 

obch.zák. absolutním obchodem, což znamená, že vztahy z této smlouvy se řídí 

obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků. Významným mezinárodním 

pramenem jsou Jednotná pravidla pro inkasa vydávaná Mezinárodní obchodní komorou 

se sídlem v Paříži. Tyto pravidla se věnují ve většině svých ustanovení dokumentárním 

inkasům. Pokud smlouva o inkasu stanoví, že se má přihlížet k Jednotným pravidlům, 

použijí se tyto obchodní zvyklosti před těmi ustanoveními zákona, jež nemají donucovací 

povahu.45 Podpůrně platí pro smlouvu  o inkasu také ustanovení o smlouvě mandátní. 

 

5.1 Obecná úprava smlouvy o inkasu 
 

Smlouvou o inkasu se banka zavazuje obstarat pro příkazce přijetí plnění určité 

peněžní pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. Jednou ze 

smluvních stran je tedy banka, nebo jiná oprávněná osoba ve smyslu § 762 obch.zák. 

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník nevymezuje pojem banka blíže, je nutné 

vycházet ze zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Bankami se podle tohoto zákona rozumějí 

právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciové společnosti, které 

přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry. Dále jsou to banky se sídlem 

v členských státech Evropské unie a osoby oprávněné k vydávání elektronických 

peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie. Tyto osoby mohou 

                                                 
45 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 67. 
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vykonávat na území České republiky činnost prostřednictvím svých poboček bez licence 

podle zákona o bankách, pokud jim oprávnění k jejich výkonu bylo uděleno v zemi jejich 

sídla a pokud zahraniční osoba dodržela postup stanovený právem Evropských 

společenství.  

Banka se ve smlouvě o inkasu zavazuje obstarat přijetí plnění určité peněžní 

pohledávky, nebo obstarání jiného inkasního úkonu. Příkaz k inkasu vychází z podnětu 

příjemce platby. Jeho obsahem je příkaz příjemce platby bance, aby zprostředkovala 

převod peněžních prostředků na vrub účtu plátce ve prospěch účtu výstavce inkasního 

příkazu (§ 2 odst. 3 vyhlášky ČNB č. 62/2004 Sb.).46 Nejčastěji nalezne tento platební 

instrument využití při placení opakujících se částek proměnlivé výše (např. úhrada 

telefonních účtů, spotřeba vody, energie atd.).47 Ve smlouvě musí být vymezena peněžitá 

pohledávka, případně jiný inkasní úkon a smlouva musí také obsahovat vymezení 

dlužníka. Jiným inkasním úkonem bude zejména obstarání přijetí (akceptu) směnky nebo 

obstarání směnečného rukojemství (avalu).48 Smlouvou o inkasu se banka zavazuje 

k obstarání inkasa vyvíjet činnost, která bude směřovat k obstarání záležitosti. Banka 

však příkazci neodpovídá za úspěšné provedení inkasa. Zákon pro uzavření smlouvy o 

inkasu nevyžaduje písemnou formu. V praxi se smlouva zpravidla uzavírá na základě 

písemného požadavku příkazce. Banka tento návrh akceptuje konkludentním jednáním 

tím, že začne obdržený požadavek realizovat. Další podstatnou částí smlouvy o inkasu 

(vedle určení pohledávky nebo jiného inkasního úkonu a dlužníka) je jednoznačná 

identifikace příkazce, jakožto smluvní strany. Příkazcem může být jak podnikatel, tak 

osoba nepodnikající. Dále je podstatnou částí určení banky s příslušným oprávněním 

k obstaráváním inkas uděleném v licenci vydané českou národní bankou.  

Podle ustanovení § 693 odst. 1 obch.zák. banka požádá dlužníka o zaplacení 

peněžní částky, nebo provedení úkonu vyžadovaného podle smlouvy uzavřené 

s příkazcem. Toto požádání nemusí mít písemnou formu. Odmítne-li dlužník 

                                                 
46 Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 183. 
47 Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 184. 
48 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1221. 
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požadovanou částku zaplatit nebo uskutečnit požadovaný právní úkon anebo jestliže tak 

neučiní bez zbytečného odkladu, podá o tom banka ihned zprávu příkazci. Při nečinnosti 

dlužníka je banka povinna podat zprávu příkazci ihned po marném uplynutí lhůty bez 

zbytečného odkladu. Při obstarávání inkasa je banka povinná postupovat s odbornou péčí 

podle pokynu příkazce. Příkazci nevzniká ze smlouvy o inkasu nárok vůči bance, aby 

zaplatila dlužnou částku nebo uskutečnila jiný inkasní úkon, pokud dlužník odmítne 

zaplatit nebo uskutečnit požadovaný právní úkon.49 Výjimkou by byla situace, kdy by 

 neúspěšnost inkasa byla zapříčiněna porušením povinnosti banky jednat s odbornou péčí 

podle pokynu příkazce. Banka bude odpovídat za škodu způsobenou porušením 

povinnosti jednat s odbornou péčí podle pokynu příkazce podle ustanovení § 373 an. a § 

757obch.zák.  

Banka je povinna bez zbytečného odkladu přijatou peněžní částku nebo cenné 

papíry, jež byly předmětem inkasního úkonu, předat příkazci (§ 694 obch.zák.). Tuto 

povinnost má banka i za situace, že dlužník uskuteční pouze částečné plnění. Povinnost 

předání se tedy váže na částku skutečné přijatou, nikoli na částku, která je stanovena ve 

smlouvě.50 Nesplněním této povinnosti může vzniknout bance odpovědnost za škodu vůči 

příkazci způsobenou nepředáním přijaté hodnoty včas. Ve smlouvě o inkasu by měl být 

stanoven způsob předání přijaté částky. Cenným papírem bude ve většině případů směnka 

(resp. směnka cizí, ale není vyloučena ani směnka vlastní). V případě protestu směnky se 

povinnost předání vztahuje také na protestní listinu, i když není cenným papírem.51 Banka 

odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením těchto dokumentů, 

ledaže jim nemohla zabránit při vynaložení odborné péče. Dokumenty se v tomto případě 

odpovědnosti rozumí cenné papíry, zejména směnky, které byly předmětem inkasního 

úkonu. Od této odpovědnosti za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením 

dokumentů je potřeba odlišovat odpovědnost banky podle ustanovení § 697 a 698 

obch.zák.  

                                                 
49 Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 185. 
50 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s.1222. 
51 Tamtéž. 
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Banka, která se zavázala k obstarání inkasa, tak může učinit sama, nebo 

prostřednictvím jiné banky. Na základě této zásady mohou nastat dva případy. První 

možností je, že banka, která se zavázala k obstarání inkasa, pověří k jeho obstarání jinou 

banku. V tomto případě odpovídá za porušení povinností druhou bankou tak, jako by 

závazek plnila sama (podle ustanovení § 331 obch.zák.  plní-li dlužník svůj závazek 

pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám, nestanoví-li tento zákon 

jinak).52 V druhém případě se inkaso uskutečňuje bankou, kterou určil příkazce. 

Obchodní zákoník upravuje tento případ ve svém ustanovení § 695. Má-li podle smlouvy 

banka obstarat inkaso prostřednictvím jiné banky určené příkazcem, uskutečňuje se 

inkaso touto bankou na účet a nebezpečí příkazce. Určení jiné banky bude zpravidla 

obsaženo  ve smlouvě o inkasu, nebo může být provedeno i dodatečně. Při dodatečném 

určení druhé banky příkazcem je potřeba, aby tak příkazce učinil v dohodnuté lhůtě, aby 

mohla banka splnit svůj závazek obstarat inkaso prostřednictvím určené banky. 

Z ustanovení § 692 obchodního zákoníku o smlouvě o inkasu přímo nevyplývá, že 

by povinnou náležitostí smlouvy byl závazek příkazce poskytnout bance úplatu za 

obstarání inkasa. Z ustanovení § 696 však vyplývá, že pokud není úplata za obstarání 

inkasa obsažena ve smlouvě, je příkazce povinen zaplatit bance úplatu obvyklou v době 

uzavření smlouvy. Výše úplaty ani způsob jejího určení tedy nemusí být ve smlouvě o 

inkasu obsažen. Vzhled k úplatnosti všech bankovních smluv bude nejspíš výše úplaty i 

se splatností obsažen přímo ve smlouvě. Úplata za obstarání inkasa není závislá na 

úspěšnosti prováděného inkasa bankou.53 Pokud by si smluvní strany chtěli sjednat 

smlouvu o inkasu bezúplatně, musely by ve smlouvě přímo vyloučit uplatnění § 696 

obch.zák. Doc. Plíva však zastává názor, že smlouva o inkasu je povinně úplatná.54 Banka 

má vedle nároku na úplatu také nárok na náhradu nutně nebo účelně vynaložených 

nákladů spojených s obstaráváním inkasa, pokud nejsou zahrnuty v dohodnuté odměně.55 

Výši úplaty je rovněž možné sjednat odkazem na sazebník banky. Pokud nebude výše 

                                                 
52 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1222. 
53 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 69. 
54 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1223 
55 Tamtéž. 
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úplaty sjednána, nebo ve smlouvě nebude stanoven způsob jejího určení, bude základem 

pro určení odměny sazebník účinný v den podpisu smlouvy (nesmí však vybočovat 

z obvyklosti v porovnání s jinými bankami).  

 

5.2 Bankovní dokumentární inkaso 
 

Vedle obecné úpravy pro inkaso hladké obsahuje obchodní zákoník také úpravu 

inkasa dokumentárního resp. bankovního dokumentárního inkasa.  Dokumentární inkaso 

bude zpravidla užíváno při některém frekventovaném druhu obchodu, zejména při kupní 

smlouvě.56 Podle ustanovení § 697 obch.zák. se smlouvou o bankovním inkasu zavazuje 

banka vydat třetí osobě dokumenty opravňující nakládat se zbožím nebo jiné doklady, 

bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka nebo proveden jiný inkasní 

úkon, určený ve smlouvě. Oproti obecné úpravě smlouvy o inkasu se banka 

v dokumentárním inkasu zavazuje kromě obstarání inkasního úkonu také vydat třetí 

osobě příkazcem určené dokumenty. Rozdíl mezi bankovním dokumentárním inkasem a 

dokumentárním akreditivem spočívá v tom, že u dokumentárního akreditivu banka 

poskytne peněžité plnění při předložení dokumentů určených v akreditivní listině, 

zatímco u bankovního dokumentárního inkasa banka vydá dokumenty třetí osobě, pokud 

tato osoba poskytne požadované plnění. Ve smlouvě o dokumentárním inkasu nemusí být 

dané dokumenty uvedeny, jejich určení bude záležet na příkazci. Zpravidla se bude jednat 

o dokumenty týkající se dodání zboží. Oproti tomu částka, která má být třetí osobou 

zaplacena nebo jiný inkasní úkon, který má být proveden, patří mezi podstatné náležitosti 

smlouvy. Banka je povinna starat se o dokumenty, které převezme, s odbornou péčí. Mezi 

tyto dokumenty řadíme jednak dokumenty, které jsou stanoveny příkazcem, ale také ty, 

které banka převzala a ve spojení s nimi přistoupila k vyřizování inkasa. Pro odpovědnost 

za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením dokumentů se použije 

ustanovení § 570 obch.zák. Základním zdrojem informací představuje pro banku inkasní 

                                                 
56 Marek K. Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 277. 
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instrukce. Obsahuje seznam přiložených dokumentů, které musí být očíslovány.57 

Příkazce odpovídá za jasné a jednoznačné podmínky, vymezené v inkasní instrukci,  na 

základě kterých je možné vydání dokumentů trasátovi. V případě nejasného pokynu 

stanoveného příkazcem, banka neodpovídá za následky, které z tohoto nejasného pokynu 

vznikly. 

Jednotná pravidla pro inkasa se podrobněji věnují problematice dokumentů. Dělí je 

na dokumenty finanční a obchodní. Mezi finanční dokumenty patří směnky, vlastní 

směnky, šeky, či jiné podobné nástroje , které slouží k obstarání peněžní platby. 

Obchodními dokumenty rozumíme faktury, dopravní dokumenty, dispoziční dokumenty, 

nebo jakékoliv jiné dokumenty, které nepatří mezi dokumenty finanční. Jednotná pravidla 

pro inkasa dále stanovují postup banky při předkládání dokumentů trasátovi. Předložení 

dokumentů je definováno jako zpřístupnění dokumentů trasátovi (dlužníkovi). Banka 

předkládá trasátovi dokumenty ve formě, ve které je obdržela. Není-li v inkasní instrukci 

stanoveno jinak, banka je oprávněna připojit k dokumentům potřebné kolky, provést 

nutné rubopisy nebo opatřit dokumenty gumovými razítky nebo jinými označeními či 

symboly pro inkasní operace obvyklými nebo požadovanými.58 V případě, že banka 

uskutečňuje inkaso prostřednictvím jiné banky, je oprávněna této bance zaslat spolu 

s dokumenty také inkasní instrukci. Banka neručí ani neodpovídá za formu, dostatečnost, 

pravost nebo právní účinek jakéhokoli dokumentu, ani za všeobecné podmínky vyjádřené 

v tomto dokumentu, nebo k němu přidané. Stejně tak banka neodpovídá za množství, 

kvalitu, popis, hmotnost, hodnotu nebo existenci zboží uvedeného v daném dokumentu.  

 

5.3 Subsidiární použití ustanovení o mandátní smlouvě 
 

Podle § 699 obch.zák. se práva a povinnosti smluvních stran řídí podpůrně 

ustanoveními o smlouvě mandátní. Ustanovení o smlouvě mandátní se použijí až 

                                                 
57 Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 192. 
58 Tamtéž. 
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v případě, že práva a povinnosti stran se neřídí podle smlouvy, ani podle ustanovení 

obchodního zákoníku o smlouvě o inkasu. Jedná se zejména o vymezení vzájemného 

vztahu mandanta a mandatáře při obstarávání záležitosti, stanovení úhrady nákladů 

vzniklých mandatáři, či zániku závazků ze smlouvy. Právní úprava smlouvy o inkasu je 

v zásadě jen opakováním úpravy o smlouvě mandátní, v některých případech je dokonce 

duplicitní ve vztahu k regulaci mandátní smlouvy.59 

 

5.4 Smlouva zasilatelská a smlouva o přepravě věci 
 

Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 602 odst.2, tedy v ustanovení týkající se 

smlouvy zasilatelské, odkazuje na užití ustanovení smlouvy o bankovním dokumentárním 

inkasu. Podle § 602 odst. 2 obch.zák. stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky nebo 

dokladu umožňujících nakládat se zásilkou, zasílatel vybere určitou peněžní částku od 

příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí přiměřeně ustanovení o bankovním 

dokumentárním inkasu. Zasilatel se v tomto případě zavazuje vydat zásilku, nebo doklad 

umožňující nakládat se zásilkou proti zaplacení. Úprava o bankovním dokumentárním 

inkasu se zde použije pouze přiměřeně z toho důvodu, že se v tomto případě nejedná o 

bankovní smlouvu. Místo banky je zde zavázán zasilatel. Podobně také na přiměřené užití 

úpravy o bankovním dokumentárním inkasu odkazuje ustanovení smlouvy o přepravě 

věci. Podle ustanovení § 618 odst. 2 obch.zák. Stanoví-li smlouva, že před vydáním 

zásilky dopravce vybere od příjemce určitou peněžní částku nebo uskuteční jiný inkasní 

úkon, platí přiměřeně ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.). 

Platí zde analogicky to, co bylo uvedeno u smlouvy zasilatelské.  

 

 

                                                 
59 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 5. díl. Praha: Linde, 1999, s. 505. 
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6 Smlouva o bankovním uložení věci 
 

Podle ustanovení § 700 obch.zák. se smlouvou o bankovním uložení věci banka 

zavazuje převzít určité věci mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a 

spravovala a uložitel se zavazuje bance platit úplatu. Původně byla v obchodním 

zákoníku tato smlouva označena jako „Smlouva o uložení cenných papírů nebo jiných 

hodnot“. Úprava smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů 

však byla převzata zákonem o cenných papírech č. 591/1992 Sb. Od 1.7.1996  byla tedy 

smlouva o úschově cenných papírů, smlouva o správě cenných papírů a smlouva o 

uložení cenných papírů vyňata z obchodního zákoníku. Od 1.1.2000 byla vyňata také 

smlouva o obhospodařování cenných papírů. Smlouva o bankovním uložení věci se tedy 

může vztahovat jen na uložení jiných věcí, než jsou cenné papíry. Tato smlouva patří 

mezi takzvané absolutní obchodní závazkové vztahy, a to na základě § 261 odst.3 písm. 

d) obch.zák. S výjimkou  § 700 a 707 je úprava smlouvy o bankovním uložení věci 

v obchodním zákoníku dispozitivní povahy. Smlouva o bankovním uložení věci je 

vzhledem ke svému úzkému vymezení využívána jen minimálně. Proto se o její účelnosti 

vedou mnohé diskuze a jsou na ni odlišné názory. 

 

6.1 Podstatné náležitosti smlouvy 
 

Z dikce kogentního ustanovení § 700 obch.zák. vyplývá, že podstatnými 

náležitostmi smlouvy jsou určení předmětu uložení, závazek banky určený předmět uložit 

a spravovat a závazek uložitele zaplatit bance úplatu. S výjimkou cenných papírů mohou 

být předmětem této smlouvy jakékoli věci, z povahy závazku banky však vyplývá, že se 

bude jednat o věci movité, které mohou být vzhledem ke své povaze u banky uloženy. 

Účelem převzetí věci bankou je její následná úschova a správa. Zákon nepředepisuje 
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právní formu smlouvy, smlouva tedy nemusí být písemná. Avšak vzhledem k nutnosti 

určit předmět uložení, bude zpravidla písemná forma využívána.60 

Od smlouvy o bankovním uložení věci je potřeba odlišovat pronájem bezpečnostní 

schránky v bance. Klient si v tomto případě pronajímá pouze zabezpečený prostor. Klient 

si tedy do poskytnutého prostoru ukládá věci sám. Tím, že se banka v tomto případě 

zavazuje pouze k poskytnutí zabezpečeného prostoru, nepřejímá věci, do tohoto prostoru 

uložené, do správy a mnohdy ani netuší, co klient do zabezpečeného prostoru ukládá.61 

Výjimkou je případ, kdy má do bezpečností schránky přístup osoba odlišná od majitele a 

od osoby majitelem zmocněné. 

 

6.2 Závazek banky 
 

Banka je podle ustanovení § 701 obch.zák. povinna předmět uložení převzít a 

s vynaložením odborné péče jej chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo 

znehodnocením. V rámci ochrany těchto věcí je povinna vynaložit veškerou odbornou 

péči. S přihlédnutím k povaze předmětu uložení je banka povinna s odbornou péčí učinit 

veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv, jež uložiteli vyplývají 

z předmětu uložení, a předat uložiteli bez zbytečného odkladu, co přijala z uplatnění 

těchto práv. Odborná péče při provedení úkonů nutných k výkonu a zachování práv bude 

záležet v dodržení všech stanovených podmínek pro příslušný úkon a jeho provedení 

včas, aby získané prostředky nesly uložiteli majetkový prospěch.62 Uložitel je podle 

ustanovení § 702 odst.2 obch.zák. povinen vystavit bance plnou moc, jež je potřebná 

k právním úkonům výše uvedeným, a uhradit výlohy, které bance vznikly při plnění 

těchto povinností. Mezi výlohy banky budou zpravidla patřit telefonní poplatky, cestovní 

náklady, poštovní poplatky atd., podmínkou však je, že bance tyto výlohy vznikly 

                                                 
60 Marek K. Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 277. 
61 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 72. 
62 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1226. 
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v příčinné souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.63 Použití ustanovení § 702 je 

značně omezené. Vzhledem k vyloučení cenných papírů z obchodního zákoníku připadá 

do úvahy pouze situace, kdy předmětem smlouvy o bankovním uložení věci budou kvazi 

cenné papíry, jako např. vkladové listy, vkladní knížky či blankosměnky, jejichž 

předložení se vyžaduje při realizaci oprávnění majitelů z těchto dokumentů. Podstatným 

znakem smlouvy o bankovním uložení věci je její úplatnost. Výše úplaty bude zpravidla 

stanovena smluvními stranami. Pokud by však smlouva výši úplaty ani způsob jejího 

určení neobsahovala, je banka oprávněna požadovat úplatu obvyklou době uzavření 

smlouvy. Výše úplaty bude vycházet ze sazebníku banky, pokud nebudou sazby 

překračovat průměr sazeb bankami požadovaných. Uložitel může kdykoli požádat o 

vydání uloženého předmětu nebo jeho části a uložit jej zpět, pokud smlouva mezitím 

nezanikla. Podle ustanovení § 703 obch.zák. není banka po vydání předmětu uložení až 

do jeho vrácení nemá banka povinnosti stanovené v § 701 a702 obch.zák. Pokud nedošlo 

k zániku smlouvy, nemá vydání předmětu uložiteli vliv na nárok banky na úplatu (pokud 

smlouva nestanoví jinak).  

Banka odpovídá za škodu způsobenou uložiteli ztrátou, zničením nebo poškozením 

předmětu uložení, leda že je nemohla odvrátit při vynaložení odborné péče. Důkazní 

břemeno v tomto případě nese banka. Banka odpovídá nejen za vlastní zaměstnance, ale 

také za fyzické nebo právnické osoby, které použila na základě smlouvy, na ochranu 

předmětu uložení. Jak již bylo uvedeno výše, § 707 obch.zák. je ustanovením kogentním. 

Toto ustanovení dává možnost bance, aby k zajištění svých práv ze smlouvy využila 

zástavní právo k předmětu uložení, dokud se u ní nachází. 

 

6.3 Zánik závazku ze smlouvy 
 

Smlouva o bankovním uložení věci může být uzavřena jak na dobu neurčitou, tak na 

dobu určitou. Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 705 dává oběma smluvním 

                                                 
63 Tamtéž. 
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stranám možnost kdykoli vypovědět smlouvu, a to s okamžitou účinností. Okamžitou 

účinností rozumíme den, kdy je výpověď doručena druhé straně.64 Vhledem 

k dispozitivní povaze tohoto ustanovení je rovněž možné, aby úprava výpovědní lhůty 

byla ve smlouvě stanovena odchylně. Smlouva rovněž zaniká, jestliže si uložitel vyzvedl 

všechny věci, které jsou předmětem uložení, a neprojevil vůli, aby smlouva dále trvala. 

V případě, že si uložitel vyzvedává věci postupně, dochází k zániku smlouvy 

vyzvednutím poslední věci, pokud uložitel neprojeví vůli, aby smlouva trvala dále.65 Po 

zániku smlouvy je banka povinna vydat uložiteli předmět uložení a uložitel je povinen jej 

bez zbytečného odkladu převzít a vyrovnat dlužnou úplatu za dobu uložení. Ustanovení § 

706 obch.zák. se však nevztahuje na situaci, kdy k zániku smlouvy došlo tím, že si 

uložitel všechny věci vyzvedl. Lhůta pro vyrovnání dlužné úplaty může být vzhledem 

k dispozitivnosti tohoto ustanovení ve smlouvě upravena odchylně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1227. 
65 Tamtéž. 
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7 Smlouva o běžném účtu 
 

Přesto že je smlouva o běžném účtu dnes již masově využívaným smluvním typem, 

odborná literatura ani soudní judikatura, podle mého názoru, této smlouvě nevěnuje 

přílišnou pozornost. O modernější vymezení podstaty pojmu běžného účtu se pokouší 

prof. Pelikánová,66 která smlouvu o běžném účtu charakterizuje jako rámcovou smlouvu 

o poskytování bankovních služeb. Rámcová smlouva zakládá dlouhodobější právní vztah, 

který se bude realizovat na základě později uzavíraných dílčích (realizačních) smluv, jež 

zpravidla respektují podmínky rámcové smlouvy, mohou se však od ní odchýlit, a jejichž 

uzavírání nevyplývá z kontraktační povinnosti založené rámcovou smlouvou. Funkci 

dílčích realizačních smluv plní jednotlivé příkazy klienta a jejich uskutečňování bankou. 

Přesto však skutečnost, že právní nauka doposud dostatečně nedefinovala pojem běžného 

účtu, působí v praxi značné problémy.  

Běžný účet je třeba chápat v rovině závazkové jako pohledávku majitele za bankou 

a tomu odpovídající závazek banky vůči věřiteli.67 Tento závazek je evidován 

v bankovních účetních knihách. Proto je dle mého názoru poněkud zavádějící označení 

jedné ze smluvních stran jakožto „majitele účtu“. Peněžní prostředky na účtu vedeném 

peněžním ústavem na základě smlouvy o běžném účtu nebo na základě smlouvy o 

vkladovém účtu nejsou v majetku majitele účtu, v jehož prospěch byl tento účet zřízen, 

nýbrž v majetku peněžního ústavu. Oprávnění majitele účtu, spočívající v tom, aby na 

základě jeho příkazu byly vyplaceny peněžní prostředky z účtu u peněžního ústavu, tak 

představuje pouze pohledávku z účtu u peněžního ústavu.68  

Smlouva o běžném účtu je v obchodním zákoníku upravena v § 708 až 715a. Podle 

ustanovení § 261 odst. 3 písm.d) obch.zák. se závazkový vztah vzniklý z této smlouvy 

řídí vždy obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků. Jedná se tedy o 

absolutní obchodní závazkový vztah. Přesto však bude v případě, že druhou smluvní 

                                                 
66 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3.díl.Praha : Linde, 1996, s. 522, 
67 Liška, P. K některým otázkám smlouvy o běžném účtu podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy, 2006, č. 
17. str. 609. 
68 Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, č. sešitu CD_3/2007, Praha: C. H. Beck. 
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stranou bude osoba, která není podnikatelem, nutno respektovat ustanovení § 262 odst. 4 

obch.zák., ze kterého vyplývá povinnost použít ustanovení občanského zákoníku nebo 

zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách a 

zneužívajících klauzulích a dalších ustanovení sloužících k ochraně spotřebitele, je-li to 

ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Tato smluvní strana zároveň nese 

odpovědnost za porušení vztahů z této smlouvy vzniklých podle občanského zákoníku a 

na její společné závazky se použijí také ustanovení občanského zákoníku. Smlouva o 

běžném účtu patří mezi tzv. konsensuální kontrakty. 

 

7.1 Základní vymezení smlouvy o běžném účtu 
 

Smlouvou o běžném účtu se banka zavazuje 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. Výraz „peněžní 

prostředky“ byl do obchodního zákoníku zaveden zák. 285/2009 Sb. Účelem této 

novelizace bylo terminologické sjednocení s novým zákonem o platebním styku,69 což lze 

dle mého názoru hodnotit jedině kladně.  

Vzhledem k tomu, že zřízení účtu slouží také k přijímání vkladů ve smyslu § 1 odst. 

1, 2 a § 2 BankZ, může být stranou, která se zavazuje zřídit účet  pouze banka podle 

zákona 21/1991 Sb., a za podmínek stanovených zákonem 87/1995 Sb., v novelizovaném 

znění také spořitelní a úvěrové družstvo. Podstatnými částmi smlouvy o běžném účtu 

tedy jsou : 

� závazek banky zřídit běžný účet, 

� určení doby od níž bude účet zřízen, 

                                                 
69 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

platebním styku (č.285/2009 Sb.) 
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� určení měny, na kterou má být účet zřízen, 

� závazek banky přijímat na účet vklady a platby a uskutečňovat z něho 

výplaty a platby. 

Závazek banky přijímat na účet peněžní prostředky a vyplácet z tohoto účtu peněžní 

prostředky nebo z něj či na něj provádět jiné platební transakce představuje pojmový 

znak smlouvy o běžném účtu, který odlišuje tuto smlouvu od smlouvy o vkladovém účtu. 

Doba od níž bude účet zřízen se bude zpravidla shodovat se dnem podpisu smlouvy o 

běžném účtu. Ve smlouvě nemusí být vyjádřeno výslovně, že se banka zavazuje zřídit 

účet, postačí, pokud bude ve smlouvě vyjádřeno jiným způsobem, ze kterého bude 

vyplývat, že se banka zavazuje tento účet zřídit a přijímat na něj peněžní prostředky a 

vyplácet z tohoto účtu peněžní prostředky. Z ustanovení § 708 odst. 1 obch.zák. jasně 

vyplývá, že účet nemusí být veden pouze v české měně. Ačkoli bude účet zřízen v cizí 

měně, lze jej užívat i pro platby v tuzemsku. Stejně tak je možné užívat účet zřízený 

v české měně i pro zahraniční platební styk. Vklady a platby v cizí měně ve prospěch 

účtu v české měně převede banka na českou měnu a platby v cizí měně z účtu v české 

měně převede banka na cizí měnu.70 Pro povahu účtu není rozhodující jeho označení (v 

praxi se můžeme setkat například s označením sporožirový účet). Smlouvu o běžném 

účtu mohou uzavřít jak osoby fyzické, tak osoby právnické, bez ohledu na to, zda jsou 

podnikateli, či nikoli. Je možná i situace, kdy jeden účet vlastní více majitelů. Ustanovení 

§ 708 odst. 2, § 709 odst. 1 a 2, § 710 až 714 a § 715 odst. 1 až 3 obch.zák. se však 

nepoužijí pro smlouvu o běžném účtu, která je smlouvou o platebních službách podle 

zákona upravujícího platební styk. Dosavadní smlouvy o běžném 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. 

                                                 
70 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1230. 
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účty vedené mezi bankami, účty stavebního spoření apod.) budou tato ustanovení nadále 

plně aplikovatelná.71 

Smlouva o běžném účtu je tzv. formulářovou smlouvou. Velký význam proto budou 

mít bankovní obchodní podmínky, které jsou obchodními podmínkami ve smyslu 

ustanovení § 273 odst. 1 obch.zák. Při uzavírání smlouvy musí být tyto obchodní 

podmínky stranám známé, nebo musí být ke smlouvě připojeny. Jako vzor pro 

vypracování těchto obchodních podmínek bankami mohou sloužit všeobecné obchodní 

podmínky vypracované Českou národní bankou. Jelikož jsou bankovní obchodní 

podmínky součástí obsahu smlouvy, mohou být měněny pouze ze souhlasem obou stran. 

Jednostranná změna obchodních podmínek bankou zakládá právo druhé strany domáhat 

se neplatnosti tohoto úkonu (jedná se o neplatnost relativní ve smyslu § 267 odst.1 

obch.zák.).  

Smlouva o běžném účtu musí mít písemnou formu. Jedním z mála kogentních 

ustanovení upravující tento druh smlouvy je ustanovení § 709 odst. 3 obch.zák. Na 

základě tohoto ustanovení je pouze majitel oprávněn uzavřít nebo změnit smlouvu o 

běžném účtu anebo ukončit vztah založený smlouvou o běžném účtu. Jiná osoba než 

majitel účtu může nakládat s účtem jen na základě zvláštní plné moci udělené majitelem 

účtu, na níž je podpis úředně ověřen (povinnost zvláštní plné moci byla zavedena od 

1.1.2005). Úřední ověření se nevyžaduje, je-li plná moc udělena před bankou. Obchodní 

zákoník ve svém ustanovení § 709 odst. 1 konkretizuje označení majitele účtu. Banka je 

však povinna k identifikaci majitele účtu zjistit mnohem více údajů. Tato povinnosti 

vyplývá ze zákona č. 253/2008 Sb. Podle §2 odst. 1 písm. a). Podle tohoto zákona je 

banka povinna identifikovat účastníky smlouvy při jejím uzavření. Identifikací se rozumí 

u fyzické osoby zjištění jejího jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození nebylo-

li rodné číslo přiděleno, místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu a státního 

občanství, jde-li o fyzickou osobu, provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její 

                                                 
71 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

platebním styku (č.285/2009 Sb.) 
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obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místa podnikání a 

identifikačního čísla. U právnických osob je banka povinna zjistit obchodní firmu nebo 

název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního 

čísla nebo obdobného čísla udělovaného v zahraničí, u osob, které jsou statutárním 

orgánem nebo jeho členem, je banka povinna zjistit ty samé údaje, které jsou stanoveny 

pro případ fyzických osob podle ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb. Banky 

jsou povinny identifikační údaje u fyzických osob ověřit z průkazu totožnosti, jsou-li 

v něm uvedeny, dále mají povinnost zaznamenat druh a číslo průkazu totožnosti, stát, 

popřípadě orgán, který průkaz vydal, a dobu jeho platnosti. Současně je banka povinna 

ověřit shodu podoby fyzické osoby s vyobrazením na průkazu totožnosti. V případě 

právnických osob je při uzavírání smlouvy banka povinna ověřit údaje z dokladu o 

existenci právnické osoby a dále provede identifikaci fyzické osoby, která jedná jménem 

této právnické osoby, a to v rozsahu uvedeném výše. V případě, že je statutárním 

orgánem nebo jeho členem nebo ovládající osobou jiná právnická osoba,  je banka 

povinna zajistit i její údaje. Účelem této obsáhlejší povinnosti identifikace je zabráněné 

legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz). Byť tato povinnost 

podstatně komplikuje navazování smluvních vztahů s klienty bank, domnívám se, že je 

tato povinnost identifikace klienta důvodná a velmi potřebná.  

Vyjma odst. 3 mají ostatní ustanovení § 709 obch.zák. dispozitivní povahu a slouží 

spíše jako návod pro smluvní strany, které náležitosti by měli ve své smlouvě o běžném 

účtu upravit. Strany tedy mohou do své smlouvy zahrnout i ujednání o jiných otázkách, 

pokud nebudou v rozporu s kogentními ustanoveními smlouvy o běžném účtu. 

 

7.2 Nakládání s účtem 
 

Obchodní zákoník ve své úpravě smlouvy o běžném účtu rozlišuje mezi nakládání 

s účtem a nakládání s prostředky na účtu. Za nakládání s účtem považujeme úkony 

směřující k uzavření smlouvy, její změny či ukončení vztahu založeného smlouvou o 
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běžném účtu.72 Právo nakládat s účtem má ze zákona zásadně majitel účtu. Pokud je 

majitelem účtu právnická osoba, je oprávněn nakládat s účtem statutární orgán této 

právnické osoby, resp. osoby oprávněné jménem právnické osoby za tento statutární 

orgán jednat, případně osoba, na kterou přechází působnost statutárního orgánu (např. 

likvidátor, správce konkursní podstaty). Pokud je majitelem fyzická osoba, bude 

zpravidla jednat osobně, případně za ni bude jednat její zákonný zástupce. Jiná osoba 

může za majitele účtu jednat pouze na základě plné moci. Z dikce zákona vyplývá, že se 

musí jednat o zvláštní plnou  moc (§ 709 odst. 3 obch.zák.), zmocnění musí být tedy 

formulováno jako oprávnění nakládat s účtem majitele (zmocněnce). Plná moc musí být 

opatřena  notářsky ověřeným podpisem, výjimkou je situace, kdy je plná moc podepsána 

před bankou, v takovém případě se notářsky ověřený podpis nevyžaduje. Osoba, které 

byla tato zvláštní plná moc udělena již nemůže udělit stejnou plnou moc další osobě.73 

Z kogentní povahy ustanovení § 709 odst. 3 obch.zák vyplývá, že si strany ani nemohou 

smluvit možnost udělení zvláštní plné moci dalšímu zmocněnci. Takovéto ujednání  by 

mělo za následek absolutní neplatnost plné moci pro rozpor se zákonem (§ 39 obč.zák.). 

V praxi se vyskytují odlišné názory na oprávnění prokuristy a osob oprávněných jednat 

za podnikatele, právnickou osobu či osobu nepodnikatele podle ustanovení občanského 

zákoníku (§ 20 obč.zák) a obchodního zákoníku (§ 13 odst. 3 a § 15 obch.zák.) nakládat 

s účtem. Česká národní banka a ostatní banky zastávají názor, že k nakládání s účtem je 

také oprávněn také prokurista. Argumentují tím, že prokurista je zásadně oprávněn ke 

všem právním zákonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k ním vyžaduje 

zvláštní plná moc. Zastánci opačného názoru74 naopak pochybují, zda-li je možné 

nakládání s účtem majitele považovat za právní úkon při provozu podniku. Argumentují 

kogentím ustanovením § 709 odst. 3 obch.zák. z jehož dikce vyplývá povinnost udělení 

zvláštní plné moci navíc s ověřeným úředním podpisem (vyjma situace popsané výše), 

což udělení prokury nesplňuje. Osobně se také přikláním k tomuto názoru. Účet může být 

zřízen jak pro jednu právnickou nebo fyzickou osobu, tak pro více osob. V tomto případě 

                                                 
72 Liška, P. K některým otázkám smlouvy o běžném účtu podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy, 2006, č. 
17, s. 613. 
73 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1234. 
74 Plíva, Elek, Liška, Marek. Bankovní obchody. Aspi, 2009, s. 48. 



 

 - 51 - 

má každá z těchto osob postavení majitele účtu. Vzhledem k dispozitivnosti ustanovení § 

709 odst. 4 si však smluvní strany mohou sjednat, že postavení majitele účtu bude mít 

pouze jedna z těchto osob, nebo jen někteří z nich.  

Úprava problematiky nakládání s prostředky na účtu je stejně jako nakládání 

s účtem upravena kogentní, strany se tedy nemohou od této úpravy odchýlit ani ji 

nemohou vyloučit. Z dikce kogentního ustanovení § 710 odst. 2 obch.zák. vyplývá, že 

s peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny nakládat jen osoby uvedené 

v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance. Přičemž podpisové vzory musí 

mít náležitosti plné moci. Jiné osoby jsou oprávněny nakládat s prostředky na účtu pouze 

za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Banka je oprávněna nakládat 

s peněžními prostředky na účtu, stanoví-li tak zákon nebo smlouva o běžném účtu. 

Nakládáním s prostředky na účtu rozumíme předávání příkazů bance k výplatám a 

platbám z účtu.75 Příkazy mohou být jednorázové nebo trvalé, přičemž trvalý příkaz platí 

až do odvolání. Z hlediska určení doby, kdy má být příkaz proveden, je rozhodující 

především obsah příkazu. Pokud příkazce v příkazu dobu provedení nestanoví, a pokud 

ani smlouva o běžném účtu nestanoví něco jiného, je banka povinna provést příkaz 

následující den po doručení příkazu bance. Pokud banka, která příkaz provádí, je 

současné bankou, která vede účet příjemce platby, musí ve stejný den, kdy provede platbu 

také připsat tuto platbu na účet příjemce. Peněžní prostředky musí být příjemci připsány 

nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního 

rozkazu. Smluvní strany se však mohou dohodnout na lhůtě o jeden pracovní den delší. 

Kogentní ustanovení § 713 odst. 2 obch.zák. odkazuje na zvláštní zákon, který se má 

použít pro určení lhůt k připsání peněžních prostředků na účet. Tímto předpisem je zákon 

o platebním styku č. 284/2009 Sb., který nahradil původní zákon o platebním styku č. 

124/2002 Sb., a výsledkem implementace předpisů Evropských společenství. Nový zákon 

mimo jiné zkrátil lhůtu pro připsání peněžních prostředků na účet příjemce z tzv. D+2 na 

D+1.  

                                                 
75 Podobně též Liška, P. K některým otázkám smlouvy o běžném účtu podle obchodního zákoníku. Právní 
rozhledy, 2006, č. 17, s. 613. 
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Majitel účtu je povinen bance platit úplatu za prováděné služby. Tato povinnost 

vyplývá přímo ze zákona, nemusí být tedy stanovena ve smlouvě o běžném účtu. 

V smlouvě však zpravidla sjednána bude, a to buď její výše, nebo způsob jejího 

stanovení. Ve smlouvě může být také odkaz na ceník banky platná v době uzavření 

smlouvy. Odkazem na ceník banky ve smlouvě se tento ceník stává součástí smlouvy. 

Z toho vyplývá, že může být měněn pouze dohodou smluvních stran. Pokud však ve 

smlouvě nebude uveden ani jeden ze způsobů uřčení výše úplaty, je podle ustanovení § 

710 odst. 4 obch.zák. majitel účtu povinen zaplatit úplatu obvyklou v době provedení 

služby.  

Z dikce ustanovení § 711 obch.zák. vyplývá, že smlouva o běžném účtu může 

stanovit, že banka provede do určité částky příkazy k platbám, i když k tomu není 

dostatek prostředků na účtu. V takovém případě hovoříme o tzv. kontokorentním účtu. 

Původ termínu kontokorent je italský – conto corrento. V bankovnictví je tento účet 

chápán jako kreditně-debetní účet, lze z něj provádět i platby nekryté kreditním 

zůstatkem až do sjednaného limitu, do dohodnuté výše debetního zůstatku.76 Zpravidla 

bude ve smlouvě stanovena lhůta, do které je majitel účtu peněžní prostředky vrátit, 

stejně tak může být ve smlouvě stanoveno, že majitel účtu je oprávněn přečerpat peněžní 

prostředky pouze do určitého limitu, či k určitému účelu. Nebudou-li ve smlouvě o 

běžném účtu sjednány práva a povinnosti stran při poskytnutí těchto peněžních 

prostředků, řídí se úpravou smlouvy o úvěru.  

Banka je povinna každý měsíc informovat majitele účtu o každém přijatém vkladu a 

platbě a o každé provedené platbě a výplatě. Účelem této povinnosti je dostatečně 

informovat majitele účtu o pohybech na jeho účtu, a to nejen v případě bezhotovostního 

placení, ale také v případech hotovostního placení. Banka provádí oznámení zpravidla ve 

formě výpisu a to buď elektronickém, nebo písemném, který je klientovi zasílán poštou. 

Ve výpise je zpravidla uvedeno číslo účtu, datum provedených účetních zápisů, počáteční 

zůstatek na účtu, kreditní a debetní položky, včetně součtu těchto položek a konečný stav 

                                                 
76 Bejček/Eliáš/Raban. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 440-
441. 
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účtu.77 Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 712 stanovuje bance povinnost 

informovat majitele účtu po skončení kalendářního roku o zůstatku peněžních prostředků 

na účtu. Vzhledem k dispozitivnosti tohoto ustanovení však tato podmínka může být 

smluvními stranami ve smlouvě odchylně upravena nebo vyloučena. Banka je povinna na 

žádost majitele účtu prokázat platby. Tato povinnost tedy nevzniká ze zákona, ale pouze 

v případě, že k tomu banku vyzve majitel účtu. Tato povinnost se bude týkat provedení 

plateb ve smyslu § 708 odst. 1 obch.zák. Prokázání připsání bezhotovostní platby na účet 

příjemce bude možné pouze za situace, že banka současně vede také tento účet. Pokud 

účet příjemce vede jiná banka, mlže dotázaná banka pouze obstarat sdělení této banky o 

požadovaných údajích, pokud tím však nebude narušeno bankovní tajemství. Jinak je 

reálné pouze prokázání provedení platby ve smyslu odepsání z účtu a uskutečnění 

potřebných kroků k připsání na účet příjemce.78  

 

7.3 Úroky ze zůstatku peněžních prostředků 
 

Z dikce ustanovení § 714 odst.1 obch.zák. vyplývá, že pokud smlouva o běžném 

účtu nestanoví něco jiného, platí banka majiteli účtu ze zůstatku peněžních prostředků na 

účtu úroky. Úroky z peněžních prostředků na účtu majiteli náleží podle § 714 odst. 2 

obch.zák. ode dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu v souladu s 

§713 odst. 2 nebo 3 obch.zák. připsány, do dne, který předchází dni, k němuž byly 

peněžní prostředky z účtu majitele odepsány, nebo k němuž byly vyplaceny. Vzhledem 

k dispozitivnosti tohoto ustanovení si mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat něco 

jiného. Úroková sazba je stanovena jako roční. Pokud smlouva o běžném účtu nestanoví 

jinak, jsou úroky splatné koncem každého kalendářního měsíce a banka je povinna 

připsat je k zůstatku peněžních prostředků na účtu nejpozději do pěti pracovních dnů po 

skončení kalendářního měsíce, za který se k zůstatku peněžních prostředků na účtu 

připisují. Vzhledem k dispozitivnosti ustanovení § 714 odst. 3 obch.zák. se však smluvní 

                                                 
77 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1237-1238. 
78 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1238. 
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strany mohou od úpravy stanovení úrokové sazby a splatnosti úroků odchýlit. Z právní 

úpravy smlouvy o běžném účtu (zvláště pak ustanovení § 709 odst. 2 písm. b) obch.zák.) 

však není zcela zřejmé, zda je možné, aby bylo ve smlouvě dohodnuto právo banky na 

změnu výše úrokové sazby za trvání smluvního vztahu. Zvláště pak ujednání  právu 

banky jednostranně měnit výši úrokové sazby. V těchto případech je třeba vzít v úvahu 

ustanovení § 269 odst. 3 obch.zák., podle něhož dohoda o způsobu umožňujícím 

dodatečné určení obsahu závazku nesmí obsahovat takový způsob, který je závislý jen na 

vůli jedné strany. Dále je nutné mít na paměti, že v případě majitelů účtů, kteří nejsou 

podnikateli, je nutné aplikovat ustanovení § 262 odst. 4 obch.zák. větu za středníkem. 

V případě, že jednou ze smluvních stran je osoba, která není podnikatelem, je třeba použít 

ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních předpisů o spotřebitelských smlouvách, 

adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulí a jiných ustanovení, směřujících k ochraně 

spotřebitele. Nelze vyloučit, že jednostranné změny úrokové sazby ze strany banky by 

mohly být posuzovány jako jednání odporujícím zásadám poctivého obchodního styku, 

případně jednání odporující dobrým mravům. 79 

Jedním z mála kogentních ustanovení úpravy smlouvy o běžném účtu je § 714 odst. 

4 obch.zák., které stanoví postup pro případy, kdy ve smlouvě není stanovena výše ani 

způsob určení úrokové sazby. Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího stanovení 

sjednány ve smlouvě o běžném účtu, činí úroková sazba polovinu diskontní sazby 

stanovené Českou národní bankou ke dni, k němuž se úroky připisují k zůstatku 

peněžních prostředků na účtu. Kromě případu, kdy by si smluvní strany ve smlouvě 

dohodly, že banka nebude ze zůstatku peněžních prostředků platit úroky, se smluvní 

strany nemohou od tohoto ustanovení odchýlit. Právní úprava tedy připouští dva způsoby 

určení úrokové sazby. Jednak si strany mohou dohodnout určitou výši úrokové sazby, 

v takovém případě by se jednalo o tzv. fixní úrokovou sazbu, kterou je možné měnit 

pouze dohodou stran. Smlouvy s fixní úrokovou sazbou však banky uzavírají jen 

výjimečně.80 Druhým způsobem určení výše úrokové sazby je stanovení způsobu jejího 

určení. Banka výší úrokové sazby oznámí jednostranným úkonem, který dohodnutým 
                                                 
79 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1232. 
80 Tamtéž. 
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způsobem uveřejní. Ve smlouvě (včetně obchodních podmínek) je třeba dohodnout 

podmínky a určitý rámec pro výkon práva banky určit výši úrokové sazby svým 

oznámením.81 

 

7.4 Výpověď smlouvy 
 

Závazkový vztah ze smlouvy o běžném účtu může zaniknout výpovědí ze strany 

majitele účtu nebo výpovědí ze strany banky. Podle kogentního ustanovení § 715 odst. 1 

obch.zák. může být smlouva o běžném účtu písemně vypovězena majitelem kdykoli, i 

když byla uzavřena na určitou dobu. Dnem doručení výpovědi bance smlouva o běžném 

účtu zaniká. Od okamžiku doručení výpovědi není banka oprávněna přijímat na účet 

vklady a platby ve prospěch původního majitele, zároveň není banka povinna plnit 

příkazy týkající se plateb z tohoto účtu.  

Banka může smlouvu o běžném účtu také kdykoli vypovědět. V takovém případě 

smlouva zaniká s účinností ke konci kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, 

v němž byla výpověď majiteli účtu doručena (§ 715 odst. 2 obch.zák.). Pokud banka 

vypoví smlouvu o běžném účtu proto, že majitel porušil podstatným způsobem povinnosti 

ze smlouvy o běžném účtu vyplývající, zaniká tato smlouva dnem doručení výpovědi 

majiteli účtu. Výpověď musí být v tomto případě podána jako doporučená zásilka na 

adresu uvedenou ve smlouvě o běžném účtu. Pokud adresát zásilky odmítne výpověď 

převzít, nebo pokud nemohla být výpověď adresátovi doručena, nastávají účinky 

doručení v den, kdy držitel poštovní licence vrátí výpověď zpět. Možnost banky 

vypovědět smlouvu s účinností ke dni doručení byla do obchodního zákoníku zavedena 

na základě zákona 125/2002 Sb. a to s účinností od 1.1.2003. Aby mohla banka tuto 

možnost využít, musí se majitel dopustit podstatného porušení povinností vyplývajících 

ze smlouvy o běžném účtu. Podstatné porušení smlouvy zákon definuje ve své ustanovení 

§ 345 odst.2. Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana 

                                                 
81 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1233. 
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porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné 

předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z 

okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění 

povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení 

smlouvy není podstatné. 

Jak již bylo řečeno výše, majitel účtu je oprávněn kdykoli vypovědět  smlouvu o 

běžném účtu, i když je uzavřena na dobu určitou. Z dikce ustanovení § 715 odst. 2 

obch.zák. však nevyplývá, že by banka byla také oprávněna vypovědět smlouvu o běžné 

účtu uzavřenou na dobu určitou. Toto právo přiznává obchodní zákoník pouze majiteli 

účtu. Lze se však domnívat, že by banka měla možnost vypovědět smlouvu na dobu 

určitou v případě, kdyby to bylo stanoveno ve smlouvě.  

Obchodní zákoník rozlišuje mezi zánikem smlouvy a zrušením účtu. Použití termínu 

zániku smlouvy je však poněkud nepřesné, protože právní skutečnost nemůže zaniknout, 

leda být zrušena, naopak zaniká závazkový vztah vzniklý na základě smlouvy.82 Na 

základě účinnosti platné výpovědi je banka povinna podle § 715 odst.4 obch.zák. bez 

zbytečného odkladu v souladu se zákonem o platebním styku vypořádat pohledávky a 

závazky týkající se účtu, zejména je povinna provést platby uskutečněné prostřednictvím 

platebních karet a šeků, pokud byly použity do dne zániku smlouvy o běžném účtu. 

Banka je oprávněna započítat si své pohledávky, které má vůči majiteli účtu ze smlouvy o 

běžném účtu. Po vypořádání pohledávek a závazků ze smlouvy o běžném účtu banka účet 

zruší. Banka je povinna naložit s peněžními prostředky v souladu s pokyny majitele účtu 

nebo osoby, která je zmocněna majitelem s účtem nakládat. Banka zpravidla obdrží 

pokyn od majitele účtu peněžní prostředky vyplatit určeným osobám, nebo převést zbytek 

peněžních prostředků na jiný účet. V takovém případě je banka oprávněna započítat si 

proti pohledávce odpovídající zůstatku účtu svou pohledávku na úplatu za převod 

zůstatku peněžních prostředků zrušeného účtu na jiný účet, popřípadě svou pohledávku 

na náhradu nákladů spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, pokud nemohly 

                                                 
82 Podobně též Liška, P. K některým otázkám smlouvy o běžném účtu podle obchodního zákoníku. Právní 
rozhledy, 2006, č. 17, s. 617. 
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být převedeny na jiný účet nebo vyplaceny. Vzhledem k tomu, že se jedná o právo banky 

k započtení, je potřeba, aby banka učinila vůči majiteli projev směřující k započtení. 

Písemnou formu takového úkonu však nevyžaduje ani občanský zákoník ani zákoník 

obchodní. Banka je povinna majiteli po zrušení účtu písemně oznámit, ke kterému dni byl 

účet zrušen.  

 

7.5 Důsledky smrti majitele účtu 
 

Právní úprava důsledků smrti majitele účtu je zakotvena v kogentním ustanovení § 

715a obch.zák. Toto ustanovení nabylo účinnosti 1.1.2005 a bylo do obchodního 

zákoníku vloženo zákonem č. 554/2004 Sb. Podle § 715a odst. 1 obch.zák. smrtí majitele 

účtu zaniká. Banka pokračuje v provádění platebních transakcí na základě příkazů, které 

jí dal majitel a osoby zmocněné (to, že smrtí majitele účtu smlouva nezaniká je možné 

vyvozovat také z ustanovení § 579 obč.zák.). Může se jednat jak o příkazy jednorázové, 

tak o příkazy trvalé. Výjimku tvoří ty příkazy, u kterých majitel účtu stanovil, že mají být 

prováděny pouze za jeho života. U těchto příkazů banka zastaví platební transakce 

následující den po dni, kdy se hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel. Za hodnověrnou 

informaci lze považovat zprávu soudu, zprávu obecního úřadu, který vede matriku a 

podle okolností i zprávu policie či předložení úmrtního listu.83 Příkazy k platebním 

transakcím z účtu je banka povinna provádět po smrti majitele účtu také na základě 

příkazu osob zmocněných majitelem účtu k nakládaní s prostředky na účtu.84 Těmito 

osobami jsou osoby uvedené v podpisovém vzoru předaném bance a osoby uvedené ve 

smlouvě o běžném účtu. Z dikce ustanovení § 715 odst. 3 obch.zák. vyplývá, že plná moc 

udělená majitelem k nakládání s peněžními prostředky na účtu jeho smrtí nezaniká, 

pokud z jejího obsahu nevyplývá opak. Toto ustanovení představuje odchylku od obecné 

úpravy plné moci v § 33b odst. 2 obč.zák.  

                                                 
83 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1243. 
84 Tamtéž. 
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Prostředky na běžném účtu, jehož majitel zemřel, mohou být jako majetek náležející 

do dědictví, svěřeny až do skončení projednání dědictví správci dědictví.85 Je-li bance 

hodnověrně doloženo, že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat 

běžný účet majitele účtu, má práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho 

příkazy. Až do účinnosti již zmiňované novely 285/2009 Sb. používal obchodní zákoník 

místo výrazu „hodnověrně doloženo“ výraz „prokázáno“. Prokazovat skutečnosti je 

možné před soudem, nikoliv však před soukromým subjektem (např. bankou nebo jiným 

poskytovatele platebních služeb). Jedná se o zpřesnění v tom smyslu že, „prokazování” je 

pojmem procesního práva, zde se však jedná o vztah mezi dvěma soukromoprávními 

subjekty, mimo jakékoliv formální řízení. Bude na posouzení banky, co uzná za 

hodnověrně doloženou skutečnost.86 Snaha zákonodárce o upřesnění terminologie je 

podle mého názoru logická a lze hodnotit kladně. Správcem rozumíme fyzickou osobu 

(výjimečně stát), kterou do této funkce ustanovil soud v řízení o dědictví nebo zůstavitel. 

Pokud byl správce ustanoven zůstavitelem, dokládá se tato skutečnost listinou ve formě 

notářského zápisu se zákonem stanoveným obsahem (identifikace osoby správce, jeho 

souhlas s výkonem této funkce, vymezení zda se správa dědictví vztahuje na dědictví 

celek, nebo zda se vztahuje pouze na celek).87 Správce může být ustanoven pro správu jak 

celého dědictví, tak jeho části. Pokud by správce zamýšlel činit úkony přesahující rámec 

obvyklého hospodaření, potřebuje k takovýmto úkonům souhlas dědiců a souhlas soudu. 

Dědicové rozhodují nadpoloviční většinou, pokud by došlo k rovnosti hlasů nebo by 

nebylo  možné dosáhnout většiny hlasů, má kterýkoli dědic právo obrátit se na soud, 

přičemž rozhodnutí soudu nahrazuje rozhodnutí dědiců. 

 

 

                                                 
85 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1243. 
86 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

platebním styku (č.285/2009 Sb.) 
87 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1244. 
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8 Smlouva o vkladovém účtu 

 

Bankovní praxe někdy tento smluvní typ označuje termínem „depozitní smlouva“.88 

Majitel účtu přenechává bance na určitou dobu k využití peníze, které sám dočasně 

nepotřebuje, za což je odměněn výhodným úročením tohoto vkladu.89 I u této smlouvy je 

možné namítat poněkud zavádějící označení jedné ze smluvních stran jako „majitele 

účtu“, platí zde to samé co bylo řečeno výše, v souvislosti se smlouvou o běžném účtu. 

Smlouvou o vkladovém účtu se banka zavazuje zřídit od určité doby a v určité měně 

účet pro jeho majitele a platit z peněžních prostředků na účtu úroky. Majitel účtu se 

zavazuje vložit na účet peněžní prostředky, přenechat jejich využití bance na dobu určitou 

nebo na dobu neurčitou s předem stanovenou výpovědní lhůtou. Smlouvu o vkladovém 

účtu může podle zákona č. 21/1992 Sb., uzavřít pouze banka. Za určitých podmínek je 

však podle zákona č. 87/1995 Sb., v novelizovaném znění, oprávněno uzavřít smlouvu o 

vkladovém účtu také spořitelní a úvěrní družstvo. Závazkový vztah vzniklý na základě 

této smlouvy je absolutním závazkovým vztahem a vždy se řídí obchodním zákoníkem, 

bez ohledu na povahu účastníků smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku lze užít 

pouze za předpokladu, že určitou otázku nelze řešit podle ustanovení obchodního 

zákoníku. Obchodní zákoník pro smlouvu o vkladovém účtu vyžaduje písemnou formu. 

Je však potřeba mít na paměti ustanovení § 716 odst. 3 obch.zák., z jehož dikce vyplývá, 

že §  716  odst.  2,  §  716a, § 717 odst. 1 a § 718 se nepoužijí pro smlouvu o vkladovém 

účtu, která je smlouvou o platebních službách podle zákona upravujícího platební styk. 

Účel tohoto ustanovení je naprosto stejný jako v případě smlouvy o běžném účtu, a to 

vyloučení aplikace ustanovení, která by byla v rozporu s novým zákonem o platebním 

styku, V ostatních případech, kdy vkladový účet nepředstavuje zároveň platební účet 

podle zákona o platebním styku budou ustanovení obchodního zákoníku nadále plně 

                                                 
88 Bejček/Eliáš/Raban. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 445. 
89 Tamtéž. 
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aplikovatelná.90
 

 

8.1 Podstatné části smlouvy o vkladovém účtu 
 

Jak vyplývá z dikce ustanovení § 716 obch.zák. podstatnou částí smlouvy je : 

� závazek banky zřídit vkladový účet, 

� stanovení doby, od kdy bude účet zřízen, 

� určení měny, ve které bude účet veden, 

� závazek majitele účtu vložit na účet peněžní prostředky a ponechat je bance 

k dispozici, 

� stanovení doby, na kterou se peněžní prostředky bance přenechávají, 

v případě, že je smlouva sjednána na dobu neurčitou, určení výpovědní 

lhůty, 

� závazek banky platit z peněžních prostředků úroky. 

Smlouvu o vkladovém účtu není možné uzavřít jako bezúročnou. Výše úroků nebo 

způsob jejich stanovení však ve smlouvě nemusí být ve smlouvě určen. Pro tyto případy 

se použije kogentní ustanovení § 718 obch.zák. podle kterého v případě, že ve smlouvě 

není stanovena výše úroků ani způsob jejího určení, činí úroková sazba polovinu 

lombardní sazby stanovené Českou národní bankou ke dni, k němu se úroky připisují 

k zůstatku peněžních prostředků na účtu. Pokud jsou peněžní prostředky uloženy na dobu 

kratší než jeden rok, jsou úroky splatné podle ustanovení § 718 odst. 2 obch.zák. po 

uplynutí lhůty, na kterou jsou peněžní prostředky na účtu vázány, nebo po účinnosti 

                                                 
90 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
platebním styku (č.285/2009 Sb.) 
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výpovědi podle § 718 odst. 1 obch.zák. V případě, že smlouva nebyla uzavřena na dobu 

určitou, jsou úroky splatné ke konci každého kalendářního roku. Pokud jsou peněžní 

prostředky uloženy na účtu po dobu delší než jeden rok, je banka povinna podle 

ustanovení § 718 odst. 3 obch.zák. na žádost majitele účtu úroky vyplatit po uplynutí 

kalendářního roku. Stejně jako v právní úpravě smlouvy o běžném účtu, vzniká majiteli 

vkladového účtu právo na úroky ode dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch 

jeho účtu připsány, do dne, který předchází dni, k němuž byly peněžní prostředky z účtu 

majitele odepsány nebo k němuž byly vyplaceny. 

Podstatnou náležitostí je také stanovení výpovědní lhůty pro případy, že by smlouva 

o vkladovém účtu byla uzavřena na dobu neurčitou. Nesplněním této podmínky by mělo 

za následek neplatnost smlouvy podle ustanovení § 263 odst. 2  a § 269 odst. 1 obch.zák. 

Obchodní zákoník ve své úpravě smlouvy o vkladovém účtu nikde obligatorně 

nestanovuje minimální výši vkladu majitele účtu. Výše vkladu bude zpravidla stanovena 

v obchodních podmínkách banky, které budou součástí smlouvy. 

Dispozitivní ustanovení § 716a obch..zák. obsahuje návod pro smluvní strany, které 

další náležitosti by měla smlouva o vkladovém účtu obsahovat. Dle zmíněného 

ustanovení by smlouva mohla dále obsahovat určení osob, které jsou oprávněny nakládat 

s peněžními prostředky na účtu, výši nebo způsob stanovení výše úrokové sazby a období 

splatnosti úroků, které banka platí ze zůstatku na účtu jeho majiteli. Ve smlouvě o 

vkladovém účtu by dále mohly být upraveny lhůty, v nichž banka oznamuje majiteli účtu 

přijaté vklady a platby a provedené výplaty a platby a výši zůstatku peněžních prostředků 

na účtu a dále formu tohoto ustanovení. V neposlední řadě by pak smlouva o vkladovém 

účtu mohla také obsahovat ujednání, zda a za jakých podmínek může majitel účtu 

nakládat s peněžními prostředky na účtu před uplynutím doby stanovené ve smlouvě nebo 

před uplynutím výpovědní lhůty. Ve srovnání s úpravou smlouvy o běžném účtu úprava 

obchodního zákoníku smlouvy o vkladovém účtu neobsahuje výslovné ustanovení o 

právu banky na úplatu za poskytované služby. Ustanovení § 719b odkazuje pouze na 

přiměřené užití ustanovení o smlouvě o běžném účtu. Lze se tedy domnívat, že právo na 
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úplatu bance nevzniká na základě zákona, ale na základě písemného ujednání ve 

smlouvě.91  

 

8.2 Nakládaní s účtem a s prostředky na účtu 
 

Obchodní zákoník neobsahuje ve své úpravě smlouvy o vkladovém účtu 

podrobnější úpravu pro nakládání s účtem a peněžními prostředky na něm. Přenecháním 

peněžních prostředků na účtu bance rozumíme vyloučení nebo omezení majitele účtu 

s těmito prostředky disponovat. Nakládáním s peněžními prostředky naopak rozumíme 

zejména výběr hotovosti z účtu nebo převod peněžních prostředků z jednoho účtu na jiný. 

Povahu takového nakládání však nemá převod na účet vedený u téže banky za stejných 

podmínek jako dosud.92 Podmínky, za kterých je v takovém případě banka oprávněna 

nakládat s peněžními prostředky na účtu, zůstávají stejné. Pokud podle ustanovení § 717 

obch.zák. by majitel účtu disponoval s peněžními prostředky na účtu před dobou určenou 

ve smlouvě, nebo není-li tato lhůta ve smlouvě určena, před uplynutím výpovědní lhůty, 

nárok majitele účtu na úroky zaniká nebo se sníží způsobem stanoveným ve smlouvě. 

Účinky zániku nebo snížení nároku na úroky se týkají pouze úroků z částky, u níž nebyla 

dodržena výpovědní lhůta.  

Lze tedy usuzovat, že v praxi může být smlouva o vkladovém účtu uzavřena 

z hlediska možnosti nakládání s prostředky na účtu několika způsoby. Za prvé může být 

smlouva o vkladovém účtu uzavřena na dobu určitou bez možnosti nakládat s peněžními 

prostředky před uplynutím určené doby (tzv. absolutně pevný termín), což musí být ve 

smlouvě výslovně stanoveno. V takovémto případě bude zpravidla mezi smluvními 

stranami sjednán vyšší úrok z peněžních prostředků na účtu majitele. Druhou možností je 

uzavření smlouvy o vkladovém účtu na dobu určitou s možností výpovědi ve lhůtě určené 

ve smlouvě. A konečně uzavření smlouvy o vkladovém účtu na dobu neurčitou 

                                                 
91 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1247. 
92 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1248. 
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s možností výpovědi ve lhůtě určené ve smlouvě. Pokud je smlouva o vkladovém účtu 

sjednána na dobu neurčitou, je možné vypovědět i část vkladu, tato skutečnost by však 

měla být ve smlouvě předvídána. Z dikce dispozitivního ustanovení § 717 odst. 3 

obch.zák. vyplývá možnost zřídit tzv. revolvingový vkladový účet, což znamená, že se 

majitel účtu může s bankou dohodnout, že dobu určenou ve smlouvě je možné opakovaně 

prodlužovat.93 Toto ustanovení reflektuje dlouhodobou praxi bank. Ve zbývajících 

otázkách se podle ustanovení § 719b obch.zák. použijí přiměřeně příslušná ustanovení o 

smlouvě o běžném účtu.  

Banka je podle ustanovení § 715 obch.zák. povinna uvolněné peněžní prostředky 

podle příkazu majitele účtu vyplatit, nebo převést majiteli účtu, nebo osobám, které 

majitel určil. Uvolněnými peněžitými prostředky rozumíme jednak peněžité prostředky se 

kterými majitel naložil v souladu se smlouvou předčasně a dále prostředky, které je banka 

povinna vyplatit nebo převést v důsledku zániku závazku ze smlouvy. Banka by mohla 

převést peněžité prostředky bez příkazu majitele účtu na jeho běžný účet, který mu vede, 

pouze v případě, že by tak bylo sjednáno ve smlouvě. Jinak zákon vyžaduje příkaz 

majitele účtu, na základě kterého je banka oprávněna jednat. 

8.3 Smrt majitele účtu 

 

Pro případ smrti majitele účtu obchodní zákoník ve své úpravě smlouvy o 

vkladovém účtu odkazuje v ustanovení § 719a na obdobné užití §715a obch.zák. o 

důsledcích smrti majitele běžného účtu. To znamená, že se odkazované ustanovení užije 

beze změny, pokud je to s ohledem na povahu vztahu možné.  

 

 

                                                 
93 Štengová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník komentář, 12 vydání. C.H.BECK, 2009, s. 1248. 
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8.4 Výpověď smlouvy o vkladovém účtu 
 

Právní úprava smlouvy o vkladovém účtu neobsahuje vlastní ustanovení o možnosti 

smlouvy vypovědět. Z ustanovení § 719b obch.zák. vyplývá, že se přiměřeně použijí 

ustanovení o smlouvě o běžném účtu, pokud v ustanoveních § 716 až 719a není 

stanoveno něco jiného. Výpověď smlouvy o běžném účtu upravuje ustanovení § 715 

obch.zák. Toto ustanovení umožňuje v prvním odstavci majiteli účtu smlouvu o běžném 

účtu kdykoli písemně vypovědět. Je otázkou, zda je možné dané ustanovení přiměřeně 

použít také na možnost majitele vkladového účtu smlouvu písemně kdykoli vypovědět. 

V případě, že by byla smlouva o vkladovém účtu uzavřena na dobu určitou, by nejspíš 

toto právo muselo být výslovně stanoveno ve smlouvě. Výpověď podle ustanovení § 715 

odst. 1 obch.zák. může přicházet v úvahu v případě, že by smlouva o vkladovém účtu 

byla uzavřena na dobu neurčitou a ve smlouvě by byla výslovně sjednána výpovědní 

lhůta. 
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9 Budoucí možný vývoj úpravy bankovních smluv 

 
Jak jsem již zmínila v úvodu, v souvislosti s připravovaným novým občanským 

zákoníkem dojde pravděpodobně k převedení úpravy některých bankovních smluv do 

občanského zákoníku. Návrh nového občanského zákoníku zahrnuje také úpravu 

obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou v návrhu nového občanského zákoníku 

zahrnuty v ustanovení § 1610 – 1611. Tato úprava umožňuje smluvním stranám, aby svá 

vzájemná práva a povinnosti určily odkazem na obchodní podmínky. Nový občanský 

zákoník však odděluje případy vzájemného styku mezi podnikateli a ostatní případy. 

V případě, že se nejedná o styky mezi podnikateli, musí být obchodní podmínky, na které 

se ve smlouvě odkazuje, k návrhu smlouvy přiloženy, ledaže akceptant prohlásí, že jsou 

mu obchodní podmínky známy. Pokud je smlouva uzavírána mezi podnikateli, postačí 

pouhý odkaz na všeobecné obchodní podmínky vypracované zájmovými nebo odbornými 

organizacemi. V případě těchto  podmínek se totiž předpokládá, že jsou profesionálům 

známé. Ustanovení § 1611 přebírá pravidlo zakotvené v zásadách UNIDROIT (čl. 2.20). 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana 

nemohla rozumně očekávat, nemá právní účiny, pokud nebylo přijato výslovně. 

Takovýmito ustanoveními nerozumíme jen ustanovení s neočekávaným obsahem, ale 

také ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách napsána malým písmem (a jsou 

tedy špatně čitelná), nebo jsou napsána pro druhou stranu nejasně avšak mění obsah 

obchodních podmínek takovým způsobem, který druhá strana nemohla rozumně 

očekávat.  

Ustanovení § 1656 – 1659 navrhovaného zákona se zabývá „smlouvami 

uzavíranými adhezním způsobem. Při podrobnější úpravě této problematiky se tvůrci 

navrhované úpravy inspirovali zahraničními občanskými zákoníky a nadnárodními 

projekty, jako je například návrh evropského zákoníku o smlouvách. Jedná se tedy o 

první pokus legálního vymezení smluv uzavíraných adhezním způsobem. 
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Smlouva o úvěru je v připravovaném zákoně obsažena v ustanoveních § 2231 – 

2238. Úprava vychází z platného obchodního zákoníku. Jediný rozdíl je v označení 

smluvních stran. Nově jsou smluvní strany označena jako „úvěrovaný“ a „úvěrující“. 

Smlouva o běžném účtu je v návrhu nového zákoníku obsažena v ustanoveních       

§ 2516 – 2530. Navrhovaná úprava vychází z úpravy v obchodním zákoníku, ale jak 

uvádí důvodová zpráva, je očištěna od zřejmých nesprávností a balastních ustanovení. 

Navrhovaná úprava již například nehovoří o zániku smlouvy, ale o zániku závazku ze 

smlouvy.  

Navrhovaný občanský zákoník zahrnuje rovněž úpravu akreditivu (nový zákoník už 

nenazývá danou úpravu smlouvou o akreditivu, ale používá pouze výraz akreditiv), a to 

v ustanoveních § 2544 – 2555. Až na drobné úpravy vychází tento návrh z úpravy 

v obchodním zákoníku. Oproti obchodnímu zákoníku  však již nepoužívá například výraz 

„akreditivní listina“, a to z toho důvodu, že výraz akreditivní listina vyvolával mylný 

dojem, že oznámená vyžaduje inkorporaci v listině, ačkoli je možné tak učinit také 

v elektronické podobě. Návrh vychází také z  Jednotných zvyklostí a pravidel pro 

dokumentární akreditivy, vydávaných Mezinárodní obchodní komorou. 

Návrh upravuje ve svých ustanoveních § 2556 – 2562 také inkaso. Tento návrh 

vychází z úpravy smlouvy o inkasu obsažené v obchodním zákoníku avšak přihlíží 

k revidované úpravě Jednotných pravidel pro inkasa.  

Návrh nového občanského zákoníku dosud nebyl projednán ani v prvním čtení 

v rámci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Pokud by však byl nový 

občanský zákoník přijat, znamenalo by to ucelenější úpravu bankovních obchodů, což lze 

hodnotit jedině pozitivně. Úprava převážné většiny bankovních smluv by se z obchodního 

zákoníku přemístila do zákoníku občanského.  
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10 Závěr 
 

Základním cílem mé diplomové práce bylo poskytnout podrobný přehled a pokus o 

zhodnocení stávající úpravy problematiky bankovních smluv, a to z toho důvodu, že se 

jedná o opomíjenou, ale přesto velice významnou problematiku, která je součástí našeho  

každodenního života. Bankovní smlouvy jsou masově uzavírány jak „běžnými občany“, 

tak podnikateli. 

V úvodu jsem se zaměřila na obecný úvod do problematiky bankovních smluv. 

Popisuji problematiku adhezních a formulářových smluv, které jsou bankami hojně 

využívány při uzavírání smluv s klienty. Přesto, že jsou adhezní smlouvy velice 

významným instrumentem, využívaným bankami, v našem právním řádu dosud 

nenalezneme jejich legální vymezení, což lze považuji za velký nedostatek stávající 

právní úpravy. Nutno dodat, že návrh nového občanského zákoníku jíž pokus o legální 

vymezení těchto smluv obsahuje, jak bylo uvedeno výše. Věnovala jsem se také 

problematice obchodních podmínek, které jsou neméně důležité a jejich absence při 

uzavírání bankovních smluv je dnes prakticky nemyslitelná. Dále zmiňuji problematiku 

ochrany spotřebitele, která je podle mého názoru nesmírně důležitá a zaznamenává u nás 

pozitivní vývoj, zvláště díky povinnosti implementovat předpisy ES do našeho právního 

řádu. 

Ve druhé části se podrobně věnuji problematice jednotlivých smluv podle 

ustanovení obchodního zákoníku. Snažila jsem se poskytnout charakteristiku těchto 

smluv a zmínit některé nepřesnosti či úskalí, které by bylo vhodné v budoucnu 

zákonodárcem napravit. O určitou nápravu se v některých případech pokouší  již 

zmiňovaný návrh nového občanského zákoníku. 

V závěrečné části své diplomové práce jsem se pokusila nastínit možný budoucí 

vývoj úpravy bankovních smluv, které budou s největší pravděpodobností situovány do 

nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu že budoucí úprava ve většině případů 

vychází ze současného obchodního zákoníku, lze usuzovat, že je úprava bankovních 
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smluv v obchodním zákoníku až na drobnější výjimky poměrně vydařená, bez 

zásadnějších nedostatků či problémů. 
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11 Seznam použitých zkratek 

 
 
obch.zák.  - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

obč.zák. - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

BankZ  - zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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Resumé - Bank Contracts 

 

Bank Contracts are an integral part of our everyday lives. Citizen and bussines 

entities used bank contracts very often. Despite this fact we can´t find legal definition in 

the Czech law. Banking contracts understand contracts that are signed by banks in their 

business activities and obligations under these contracts arise. While the banking 

contracts have been widely used, in Czech law there is not too much literature and 

judgements abou this issue. Lack of legislation, however, can often lead to real life 

problems in implementing the obligations under those contracts.  

The purpose of my thesis is to analyse current legislation of bank contracts 

contained in Commercial Code (Act No. 513/1991). The thesis is composed of three main 

parts. First part is introductory and defines basic terminology used in the thesis. First part 

is consisting of four chapters. In first chapter I am trying to explain, what bank contracts 

are. Banks often exploit their stronger position as a contracting party and enter into 

contract, which we call adhesion contract. In second chapter I am trying to explain what 

adhesion contract is. Then in third chapter I focus on general business conditions and in 

last chapter I focus on consumer protection legislation in connection with the 

implementation of the laws of the European Communities. Second main party is focused 

on bank contract contained in Commercial Code. Second part consists of seven chapters. 

Each chapter is focused on one bank contract contained in Commercial Code. In my 

thesis I analyse bank loan contract, letter of credit, contract for collection, contract for 

bank deposit case, current account contract and finally contract for the deposit account.  

Third part (the last one) deals with possible future legislation contained in the draft of 

new Civil Code. Approval of this legislation would, in my view, resulted in the 

unification issue of bank contracts.  
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Banka     - Bank 

Obchodní zákoník   - Commercial Code 

Akreditiv     - Letter of Credit 

 

 


