
Posudek školitele
disertační práce JUDr. Petra Lišky „Smlouva o běžném účtu a některé související otázky 
podle české a evropské právní úpravy“

     
     Právní úprava smlouvy o běžném účtu doznala v nedávné době výrazné změny, a to jak 
přímo v obchodním zákoníku, tak i v důsledku odkazu na nový zákon o platebním styku. 
Smlouva o běžném účtu představuje významný institut nejen pro banky, ale také pro 
podnikatele obecně a ostatní právnické a fyzické osoby. Není pochyb o tom, že zkoumání 
problematiky spojené s jeho dosavadní i novelizovanou právní úpravou je zaměřeno na téma 
aktuální. Aktuálnost tématu zvyšuje okolnost, že současná právní úprava bude nahrazena 
s účinností od 1. ledna 2014 úpravou v novém občanském zákoníku.

     Předložená disertační práce je rozdělena do 6 základních částí, které jsou většinou dále 
vhodně členěny. Práce jako celek pokrývá celou problematiku se smlouvou o běžném účtu 
spojenou. Má účelnou a logickou strukturu. Doktorand se v ní zabývá jak  obecnými 
otázkami, tak i  rozborem dílčích problémů. K tématu přistupuje svědomitě, kriticky a 
s využitím svých bohatých praktických poznatků a zkušeností. Důsledně současnou právní 
úpravu zkoumá z hlediska jejího souladu s úpravou unijní. Přináší řadu podnětných myšlenek 
a námětů přispívajících k vyjasnění sporných ustanovení v obchodním zákoníku a v zákonu o 
platebním styku. Jako přínos hodnotím také část, v níž věnuje pozornost úpravě řešení sporů 
souvisejících se smlouvou o běžném účtu finančním arbitrem. Totéž platí i o části věnované 
úpravě smlouvy o účtu v novém občanském zákoníku.

     Doktorand prokazuje hlubokou znalost zkoumané problematiky, i otázek s touto 
souvisejících. Dokáže výklad jednotlivých problémů formulovat srozumitelně. Projevuje 
vysokou míru samostatnosti, schopnost zaujímat vlastní stanoviska a tato dostatečně 
argumentovat. Také jeho práce s odbornou literaturou má velmi dobrou úroveň. Doktorand ji 
využívá jako zdroje poznatků a podnětů pro vlastní zkoumání a formulování samostatných 
závěrů. Kladně hodnotím i skutečnost, že dílčí závěry doktorand publikoval již během 
zkoumání zvoleného tématu. Zejména to platí o článcích: Některé právní aspekty ochrany 
spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu (Právní rozhledy č. 3/2007), Smlouva o platebních  
službách (Obchodněprávní revue č. 5/2010) a Nová právní úprava smlouvy o běžném účtu a 
smlouvy o vkladovém účtu (Právní fórum č. 7/2010). Doktorand své poznatky využíval a stále 
využívá také v příspěvcích na odborných fórech a při své pedagogické činnosti na fakultě (v 
rámci volitelného předmětu Bankovní obchody, jako vedoucí nebo oponent diplomních prací).

     Z uvedených důvodu považuji předloženou disertační práci JUDr. Petra Lišky za práci, 
která po všech stránkách splňuje požadavky kladené na práce v rámci doktorandského studia a 
proto plně způsobilou ústní obhajoby, ke které ji bez výhrad doporučuji. 

V Praze dne 23. dubna 2012                                            Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
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