
Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na přiblížení bankovních obchodů z obecného 

hlediska a zpracovává i tuzemskou právní úpravu včetně obchodních podmínek používaných 

bankami. V práci jsem se rozhodl některé druhy bankovních obchodů prováděných bankami 

nezpracovávat z důvodu jejich značného množství a namísto toho jsem se zaměřil na produkty 

bank, které považuji za nejvýznamnější. 

 Práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty bankovních 

obchodů. Úvodní kapitola poskytuje obecnější informace o bankách a právních podmínkách 

jejich činnosti. Tato kapitola se skládá ze tří částí. První část se zaměřuje na bankovní 

obchody z obecného hlediska, druhá část pak na členění bankovních obchodů a třetí část se 

zabývá pojetím banky jako podnikatele. Popisuje také příslušný právní režim, který je 

nezbytné dodržovat pro poskytování bankovních obchodů a dále otázku získání bankovní 

licence. Druhá kapitola je rozdělena do dvou částí a vysvětluje pojem aktivních bankovních 

obchodů. V první části druhé kapitoly objasňuje téma peněžních úvěrů a je rozdělena na pět 

částí zaměřených na úvěrové registry, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, úvěry 

kontokorentní a na úvěry eskontní. Ve Druhé části se zaměřuje na závazkové úvěry, bankovní 

záruky, akceptační úvěry a avalové úvěry. Kapitola třetí se soustředí na pasivní bankovní 

obchody a skládá se z pěti částí. První část popisuje běžný účet a vysvětluje jeho zásadní 

postavení mezi bankovními obchody. Další části třetí kapitoly se zabývají vkladovým účtem, 

vkladními knížkami, stavebním spořením, depozitními certifikáty a směnkami. Čtvrtá kapitola 

je zaměřena na neutrální bankovní obchody a v jejich rámci především na platební styk a 

institut finančního arbitra. 

 Jako shrnutí celé diplomové práce lze uvést, že jsem se pokusil postihnout typické 

vlastnosti bankovních obchodů, které jsou nejdůležitější pro klienty bank v každodenním 

životě s ohledem na jejich úpravu v českém právním řádu. Bankovní obchody lze zobecnit 

jako nástroj, který banky využívají k získání peněžních prostředků, jež následně poskytují 

svým klientům tak, aby uspokojily jejich potřeby v podobě úvěrů nebo dalších služeb. 

 


