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POSUDEK KONZULTANTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Mgr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt. 
Téma práce: Analýza systému bezhotovostního platebního styku 

prostřednictvím platebních karet v České republice – právní a 
ekonomické aspekty 

Rozsah práce: 146 stran vlastního textu 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Autor si jako téma své rigorózní práce vybral problematiku platebních karet, jejich 
právních a ekonomických aspektů.  
Považuji toto téma zajímavé a vhodné jako předmět rigorózní práce. Práce zaměřené 
na platební karty nejsou příliš časté, neboť se jedná o dosti úzké téma, jehož právní 
úprava (pokud se zaměříme pouze na platební karty) není nijak rozsáhlá, proto dává 
poměrně úzký prostor pro její analýzu. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti finančního práva, zejména práva platebního styku,  
odpovídající právní úpravy Evropské unie a také ekonomické znalosti. Nadto autor 
svou práci pojal ještě i z hlediska trestně-právních souvislostí, zejména pak otázek 
vztahujících se ke zneužití platebních karet. Z tohoto pohledu (a v autorově pojetí) se 
tedy jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu není v České republice publikováno mnoho zdrojů, které by se 
nějakým způsobem specializovaly právě na platební karty a právní úpravu jejich 
existence a používání. Informace tak lze čerpat z děl, která se zabývají celkově  
platebním stykem. Takovéto zdroje informací jsou pak dostupné také v zahraničí. 
Samozřejmě je možné použít také internetových zdrojů informací, jak českých, tak 
zahraničních, které jsou, zejména co se týká komerčního využití platebních karet, lehce 
dostupné. 
O vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, se autor v úvodu své práce 
nezmiňuje. V práci je pak převážně použita deskriptivní metoda, dále pak metoda 
analýzy. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Rozsah předkládané rigorózní práce podle mého názoru splňuje obecně kladené 
požadavky. Vlastní text práce je obsažen na 146 stránkách textu. Je nutné 
poznamenat, že některé pasáže textu by podle mého názoru měly najít místo spíše 
jako poznámky pod čarou (zejm. výčty předpisů na str. 38, 55 atd.). Také nebylo zcela 
nutné uvádět text použitých soudních rozhodnutí v takovém rozsahu, jak činí autor 
(zejm. str. 39 a násl.). Nicméně i po odečtení těchto částí textu je podle mého názoru 
stále naplněn rozsah vyžadovaný u rigorózní práce. 
Vlastní práce je členěna na 4 hlavní kapitoly a úvod a závěr, které autor nečísluje. 
Názvy jednotlivých kapitol jsou následující: 1) Platební styk; 2) Platební karty; 3) Právní 
aspekty platebních karet; 4) Ekonomické aspekty platebních karet. 
Nejrozsáhlejší je první kapitola o platebním systému, která se člení na množství 
podkapitol. Kapitola týkající se právních aspektů platebních karet by ale vzhledem 
k zaměření práce měla být rozsáhlejší, neboť zabírá vcelku malý podíl z celkového 
rozsahu práce. 
Práce je doplněna anglickým a českým abstraktem, seznamem klíčových slov 
v angličtině a češtině a seznamem použité literatury, judikatury a internetových zdrojů 
atd. Rozsáhlé je nad obecné požadavky přidané anglické resumé.  
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4. Vyjád ření k práci 
 
Vlastní práce je poznamenána zejména dlouhou dobou, během které autor svou práci 
zpracovával – jak sám v úvodu uvádí, pracoval na ní v letech 2008 – 2012. V práci se 
tak nacházejí údaje ze zdrojů z roku 2008, ale také aktuální údaje z r. 2012. Podstatné 
informace převážně nezůstávají v práci uváděny neaktuálně, ale u některých méně 
významných informací by bylo vhodnější je před odevzdáním práce ještě zaktualizovat, 
což se nestalo (např. informace v kap. 2.3.7.7). je tak nutno v některých částech práce 
zkoumat, k jakému datu jsou informace uváděny. Vhodnější by bylo mít práci ve všech 
částech aktuální ke dni odevzdání práce, nicméně toto by vylučovalo dlouhodobější 
zpracování práce. Ač tedy dlouhá doba zpracovávání rigorózní práce není obvyklá, 
nelze ji brát za významnější negativum předkládané práce. 
V úvodu své práce autor vymezuje důvody výběru tématu své práce, dále pak i cíle své 
práce. Pak následuje široce pojatá kapitola o platebním styku, bohužel kratší kapitola o 
právních aspektech platebních karet a dále kapitola o ekonomických aspektech 
platebních karet. V závěru své práce autor shrnuje dosažené poznatky. 
Předkládaná práce je převážně deskriptivního charakteru, jejím podstatným rysem je 
pak dále dosti široký záběr, kdy je v práci možno nalézt informace ekonomického a 
technického charakteru. Právní analýza zabírá v této práci menší část. Musím připustit, 
že přímo k problematice platebních karet neexistuje širší právní úprava, proto je tak 
akceptovatelné rozšíření tématu na otázky např. finančního arbitra a sporů z platebních 
karet či obecně na některé otázky platebního styku související s platebními kartami 
(např. zúčtování mezi bankami). Osobně bych preferoval vyšší podíl bádání v právní 
oblasti a méně ekonomické problematiky, ale autor práce její koncept viděl odlišně. 
Z obsahových nedostatků práce musím uvést některé nesprávnosti (některé z nich 
však mohou být ovlivněny právě delší dobou tvorby práce): Limit pro platby v hotovosti 
je nyní 350.000 Kč, nikoliv 15.000 EUR str. 18). RM-SYSTÉM, a.s. již má nyní jiný 
název (str.75). Nepřesně je několikrát uváděno, že „byly dotčeny následující předpisy, 
a to zejména věstníky České národní banky“ (str. 37), když věstníky nejsou předpisy – 
autor zřejmě myslel zejm. opatření publikovaná ve věstnících, které ve výčtu uvádí. 
Nepřesností je také pojem platnost namísto účinnost v nadpise kap. 1.4.2. V práci je 
možné nalézt i nějaké překlepy (EGB namísto ECB na str. 29, Payement namísto 
Payments na str. 97). 
Pozitivně mohu hodnotit časté uvádění názorů na zkoumanou problematiku. Např. na 
„nový“ zákon o platebním styku, když autor shrnuje jeho pozitiva oproti předchozímu 
zákonu (str. 60 a násl.). Dále je možno za pozitivum považovat i komplexnost práce, 
když, jak výše uvádím, se autor na platební karty dívá z mnoha různých (ekonomický, 
právní, technický) pohledů, i když zejména deskriptivní metodou. 
Z hlediska formální požadavků na práci musím zmínit citace zdrojů informací. Právě 
práce se zdroji informací je zřejmě nejslabším aspektem práce. Za prvé si autor vybral 
anglosaskou citační normu (ač nesystematicky např. pozn. 130 má u nás používanou 
formu), která u nás není obvyklá a která podle mého názoru ani není přehledná. Za 
podstatnější nedostatek však pokládám, že u části citací monografií či článků nejsou 
uváděny stránky, kde lze text, na který je odkazováno, nalézt (např. č. 7, 16, 18 atd.), 
pro čtenáře je tak velmi obtížné ověřit původ informací. Některé citace internetových 
zdrojů jsou pak dosti nekonkrétní (např. Businessinfo v pozn. 44 či 45, iDnes v pozn. 
80 či 95). Dále je také v závěrečném seznamu použité literatury možno nalézt díla, 
která pod čarou ve vlastním textu uváděna nejsou. Také bych u některých 
podrobnějších informací očekával, že bude citován jejich zdroj (např. počty vydaných 
platebních karet uváděné na str. 65). 
K formální úpravě práce musím poznamenat, že na některých místech se v práci 
nacházejí nedostatky, např. na str. 147 a 148 tabulka zasahuje mimo okraje práce. 
V práci jsem nalezl i několik gramatických chyb. 
Z hlediska originality práce musím zohlednit výsledky vyhledávání shodnosti 
automaticky provedené SIS UK. Tento systém našel dva shodné dokumenty s vysokou 
mírou shody (91 a 60%), jejichž autorem je však autor předkládané práce. Tyto 
dokumenty pocházejí z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně a podle 
sdělení autora souvisejí s rigorózním řízením, které na MU v Brně zahájil, ale které 
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bylo na vlastní žádost autora zastaveno. V tomto ohledu proto vycházím z prohlášení 
autora uvedeného v předkládané práci, že tuto práci nepoužil k získání jiného nebo 
stejného titulu. 
Ač mám k práci výše uvedené připomínky, považuji ji za přípustnou k obhajobě  
a očekávám při ní diskuzi o některých výše uvedených problematických otázkách. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si autor v úvodu vymezuje, podle 

mého názoru dosahuje.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Samostatné téma platebních karet není často 
zpracováváno, neexistuje ani větší počet literatury 
zaměřené přímo na toto téma. Proto jej považuji za 
originální 

Logická stavba práce Struktura práce by mohla být podrobnější, stejně 
tak vyváženost rozsahu kapitol vyšší. Za nadmíru 
krátkou považuji kapitolu o právních aspektech 
platebních karet, ač právní problematika je 
analyzována i v kapitole o platebním styku. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K práci s literaturou mám podstatnější připomínky, 
které podrobněji rozvádím výše. Zejména rozsah a 
forma citací je slabinou práce. Autor v seznamu 
literatury uvádí i četnou zahraniční literaturu, 
nicméně přímých citací z ní je jen několik 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je vcelku vyrovnaně rozdělena do oblasti 
právní, ekonomické i technické. Z tohoto pohledu 
bych však uvítal vyšší důraz na analýzu právní. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Práce je 
doplněna tabulkami, grafy a obrázky. Některé 
z nich jsou převzaté, některé jsou pak vlastní 
tvorbou autora. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)   Jak autor hodnotí dohled nad oblastí platebních karet? Může podrobněji přiblížit 

problematiku dohledu nad touto oblastí? 
2)  Vidí autor nějaké právní problémy související s rozvojem NFC plateb? Jak hodnotí míru 

zabezpečení těchto plateb, konstrukci odpovědnosti za případné zneužití karty 
nezabezpečené PINem či jiným způsobem při této platbě? 

3)  Nalezl autor při své analýze právní úpravy platebního styku nějaké nedostatky v 
harmonizaci české právní úpravy s evropským právem? O jaké nedostatky se jedná a jak 
by je autor řešil? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto rigorózní práci doporu čuji  k obhajobě. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7.8.2012 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
konzultant rigorózní práce 


