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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Lukáš Nevrlý 
Téma práce: Bankovní obchody a jejich právní úprava  
Rozsah práce: 84 stran (z toho 73 stran vlastního autorského textu) 
Datum odevzdání práce: 20. 6. 2012 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti bankovnictví, 
konkrétně záležitosti související s bankovními obchody. Jedná se o téma nikoli nové, 
ale v kontextu rozvoje tuzemského bankovního trhu, jeho otevírání se globálním 
obchodním praktikám a stále se měnící pozitivněprávní úpravy je to téma 
nepostrádající na aktuálnosti. Diplomantovu volbu tématu lze tedy označit jako 
vhodnou, neboť důkladné rozbory a právní analýzy bankovních obchodů v českém 
neustále se měnícím právním prostředí, jakož i s tím souvisejících otázek soukromého 
i veřejného práva jsou stále zapotřebí.  

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem multioborovým, které zasahuje do několika 
právních odvětví práva soukromého i veřejného a vyžaduje k odpovědnému 
zpracování obeznámenost s celou řadou právních institutů a bankovnětechnických 
postupů a rovněž solidní teoretickou průpravu, kterou diplomant v dostatečné míře 
osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda syntetická a 
deskriptivní, zastoupena, byť v menší míře, je rovněž metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a 
rekapitulujícího závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, 
obsah, seznam zkratek, seznam použité literatury a dalších pramenů, českojazyčný i 
anglickojazyčný abstrakt a přehled klíčových slov v obou jazycích) – celkem ze čtyř 
stěžejních kapitol, dále dělených na menší úseky dvou řádů podle desetinného třídění, 
zabývajících se postupně obecným vymezením bankovních obchodů, aktivními 
bankovními obchody, pasivními bankovními obchody a mimobilančními bankovními 
obchody. 
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant poměrně úspěšně postihuje vybrané otázky 
zvoleného tématu, přičemž pozornost věnuje jak soukromoprávním, tak i 
veřejnoprávním aspektům bankovních obchodů. Vzhledem k charakteru zpracovávané 
problematiky se předložená práce nemohla vyhnout značné popisnosti, i přesto se 
však diplomant na některých místech pokouší o analýzu relevantních aspektů tématu. 
Diplomant výběrovou metodou věnuje pozornost jen některým typům bankovních 
obchodů a právní problematice s tím spojené, což lze označit za legitimní přístup ke 
zpracování daného typu kvalifikační práce.  
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant samostatně a správně identifikoval 
relevantní právní aspekty a problémy zvoleného 
tématu, jakož i příslušné právní předpisy a další 
prameny tématu se dotýkající. Zpracování 
předmětné materie diplomantem vykazuje již 
poněkud menší míru samostatnosti, což je do jisté 
míry dáno charakterem dané problematiky a jejím 
předchozím zpracováním v četných pramenech 
mnoha autorů. V předložené práci jsou místy 
přítomny i občasné diplomantovy samostatné 
úvahy a diplomantem samostatně formulované 
závěry. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
logicky a ústrojně členěna.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval se správně sestaveným a 
přiměřeně rozsáhlým okruhem literatury, mezi níž 
však zcela absentují zdroje cizojazyčné a 
zahraniční. Diplomant též využíval aktuální 
internetové prameny. Na použité prameny 
diplomant odkazoval v poněkud poddimenzovaném 
poznámkovém aparátu své práce (citací mělo být 
vyznačeno více).  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší správně volený souhrn faktů a 
myšlenek tématu se přímo dotýkajících a na 
některých místech předložené práce podává svou 
vlastní analýzu právních problémů z tématu 
vyplývajících. Vzhledem k širokému záběru 
diplomové práce a omezením daným jejím 
rozsahem je hloubka provedených analýz spíše 
menší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Diplomant 
nevyužívá tabulek ani grafů. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. Důkladnější závěrečnou korekturou se 
diplomant mohl vyhnout některým (nepříliš 
početným avšak poněkud dehonestujícím) 
pravopisným chybám (jako např. na str. 69 – 
„k dobytí elektronické peněženky“).  

Kontrola podobnosti textu 
práce v projektu Theses.cz 

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce nevykázal žádnou podobnost s jinými texty. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

• K textu na str. 5 
Diplomant v souvislosti s bankovními obchody zmiňuje § 1 BankZ a ztotožňuje tak 
pojem bankovní činnost a bankovní obchod. Čím by mohl tento svůj přístup 
odůvodnit, resp. v čem by viděl rozdílnost či naopak totožnost těchto dvou pojmů? 
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• K textu na str. 7-8 
Diplomant uvádí klasickou charakteristiku a rozlišení bankovních obchodů na 
aktivní, pasivní a neutrální. Mohl by se nad kritériem tohoto rozlišení zamyslet a 
zhodnotit, zda se uvedené obchody promítají skutečně vždy jen na jedné straně 
bankovní bilance nebo (v případě neutrálních obchodů) mimo takovou bilanci? 

 
• K textu na str. 14 

Diplomant ve svém výkladu o BRKI nepostřehl rozdílnost mezi zúčastněnými 
společnostmi Czech Credit Bureau, a.s. a CBCB - Czech Banking Credit Bureau, 
a.s. a první jmenované přiřazuje charakteristiky druhé. Mohl by do této, pravda 
poněkud nepřehledné, situace vnést jasno?  

 
• K textu na str. 51 

Diplomant uvádí, že „[nový občanský zákoník] […] [z]a stranu smlouvy již 
neoznačuje banku, což odpovídá úpravě v BankZ, protože smlouvy o platebních 
službách může uzavírat i osoba odlišná od banky pokud disponuje bankovní 
licencí“. Mohl by toto své- tvrzení korigovat ve smyslu, zda je skutečně nutno 
k poskytování platebních služeb a uzavření smlouvy o nich disponovat bankovní 
licencí?  

 
• K textu na str. 52 

Diplomant uvádí, že „[b]anky získávají hotovost formou úvěrů nebo jako výplatu ze 
svých rezerv vedených u ČNB“. Mohl by toto své tvrzení revidovat a zamyslet se 
nad tím, z jakých dalších zdrojů banky berou velkou část své hotovosti a zda je 
jejím zdrojem skutečně hotovostní úvěr? 
 

• K textu na str. 68 
Diplomant uvádí světové karetní asociace VISA a MasterCard jako vydavatele 
platebních karet. Kdo je v platebním styku prostřednictvím platebních karet 
vydavatelem karty a jsou jím skutečně uvedené asociace?  

 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 
 
V Praze dne 14. 9. 2012 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 


