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Téma práce: Analýza systému bezhotovostního platebního styku 

prost řednictvím platebních karet v České republice - 
právní a ekonomické aspekty 

Rozsah práce: 167 číslovaných stran (z toho 147 stran vlastního autorského 
textu) 

Datum odevzdání práce: 16. 5. 2012 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Autor si jako téma své rigorózní práce zvolil problematiku bezhotovostního platebního 
styku a platebních karet. Vzhledem k tomu, že právních analýz této problematiky bylo u 
nás publikováno poměrně nemnoho, je možno autorovu volbu tématu hodnotit kladně a 
v názvu předkládané práce avízovanou analýzu zejména právních aspektů očekávat 
s dychtivým napětím. Zvolené téma je možno označit za aktuální a jeho zpracování 
v novém právním rámci, který přinesl zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, lze 
pokládat za nové a žádoucí. 

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

použité metody 
 
Autorem zvolené téma je tématem, které – jako každé téma dotýkající se platebního 
styku a šířeji finanční činnosti – vychází primárně z ekonomické a finanční vědy a 
teprve druhotně se dotýká oblasti práva, a to hned na půdě několika právních oborů 
(právo finanční a správní i soukromoprávní obory). Zodpovědné zpracování tohoto 
tématu vyžaduje předběžnou obeznámenost s celou řadou teoretických postulátů i 
faktických skutečností, právních institutů a finančně-technických postupů, jakož i 
právních pravidel tuzemských i evropských, a tedy solidní teoretickou průpravu i 
rozsáhlé množství vstupních údajů. Vzhledem k malé zpracovanosti zvoleného tématu 
v rovině právní je další nezbytným předpokladem úspěšného zvládnutí tohoto tématu 
dobrá analytická schopnost autora a způsobilost k samostatné identifikaci, výzkumu a 
hodnocení relevantních právních norem. Autor ovšem tuto obeznámenost a schopnosti 
osvědčuje jen v menší míře a s výhradami. Zvolené téma si vyžaduje, jak ostatně 
naznačuje i název samotné předložené práce, zejména použití analytické metody 
zkoumání. V předložené práci však z použitých metod dominuje jednoznačně metoda 
deskriptivní. Ostatní metody odborné a vědecké práce, zejména tolik potřebná metoda 
analytická, jsou v předložené práci zastoupeny výrazně menší měrou a vlastní analýzy 
relevantních a aktuálních právních aspektů zvolené problematiky absentují téměř 
zcela.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se předložená práce skládá – vedle úvodu a závěru, jakož i z 
obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam literatury a dalších 
pramenů, anglickojazyčný a českojazyčný abstrakt a seznam klíčových slov v obou 
jazycích) – z celkem čtyř obsahových kapitol, nazvaných Platební styk, Platební karty, 
Právní aspekty platebních karet a Ekonomické aspekty využívání platebních karet. 
Tyto kapitoly se pak desetinným systémem členění rozdělují dále na menší úseky 



 2

(podkapitoly) dvou až tří řádů. Práce je poněkud neorganicky doplněna čtyřstránkovým 
anglickojazyčným resumé, které částečně vyvažuje přílišnou stručnost připojených 
jednoodstavcových abstraktů. 
 
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Předložená rigorózní práce trpí několika zásadními vadami. Jednou z nich je její 
neaktuálnost. Jak autor sám uvádí v úvodu své práce (na str. 9), zpracovával svou 
práci mezi lety 2008 – 2012. Časové vročení předložené práce je květen 2012 a bylo 
by tedy lze očekávat, že k tomuto datu autor postihne faktický i právní stav 
zpracovávané problematiky. Bohužel tomu tak není. Dřívější doba zpracování práce se 
velice nápadně projevuje v celém jejím textu, když o její „aktualizaci“ se autor pokusil 
jen doplněním věty či odstavce reflektujících nové uspořádání. Na mnoha místech 
předložené práce však autor konstatuje nebo rozebírá jako současný stav či právní 
úpravu, které jsou k tvrzenému datu ukončení práce již neaktuální či neplatné. Mnohé 
konkrétní příklady tohoto přístupu jsou uvedeny níže v připomínkách a dotazech 
k práci. 
 
Dalším nedostatkem předložené práce je její malá invenčnost a značná popisnost. 
Tolik žádoucí autorská analýza (tím spíše právní analýza) zkoumaných problémů 
v práci téměř zcela absentuje. Celkový efekt předložené práce působí dojmem 
nedotaženosti, když jinak velmi záslužně zvolené téma a zajímavou a původní 
problematiku mohl autor zpracovat mnohem kvalitněji, pokud by se více a důkladněji 
této problematice věnoval. 
 
Rozsáhlé pasáže textu práce jsou převzaté z více či méně správně vyznačených 
zdrojů. Smutným faktem navíc zůstává, že při kopírování textu z použitého pramene 
autor nedokázal kopírovat přesně, což na některých místech vede přímo k opačnému 
vyznění přebírané myšlenky (např. citát z judikátu NSS na str. 46 „Poznámky pod čarou 
či vysvětlivky nejsou normativní, přesněji jsou [sic!] závaznou součástí pravidla 
chování“). 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl – pokud jím rozumíme titulem práce 

vytýčenou analýzu právních a ekonomických 
aspektů platebního styku prováděného 
prostřednictvím platebních karet – předložená 
práce splňuje jen z menší části, když přislíbená 
ekonomická analýza se omezuje na víceméně 
mechanický popis technikálií a faktických 
konstatování ohledně používání platebních karet a 
rovněž v titulu práce slíbená právní analýza je až 
nedůstojně redukována na kapitolu o deseti 
stranách, která vlastních právních analýz mnoho 
nepřináší. 

Samostatnost při  
zpracování tématu 

Předložená práce zůstává do značné míry poplatná 
použitým zdrojům a vlastního autorova přispění lze 
identifikovat jen velmi málo. 
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Logická stavba práce Logická stavba předložené práce ponechává jisté 
rezervy. Negativně působí nevyrovnané rozložení 
rozsahu kapitol a jejich vztah ke zvolenému tématu 
(nežli se práce vůbec začne věnovat platebním 
kartám, spotřebuje přes 80 stran na první kapitolu, 
a naopak kapitola, která by se měla představovat 
vlastní těžiště tématu, tj. právní analýzu platebních 
karet, reprezentuje necelých 7 % vlastního textu 
práce). Logickou stavbu postrádají rovněž některé 
dílčí formulace předložené práce (podrobněji viz 
níže). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor uvádí poměrně rozsáhlý seznam pramenů a 
literatury (včetně literatury cizojazyčné a 
internetových zdrojů). V textu předložené práce si 
však vystačil s podstatně menším okruhem 
pramenů, povětšině tuzemských. Naskýtá se tak 
otázka, zda mnohé či všechny zahraniční prameny 
uvedené v bibliografii (např. Adams, Berger, 
Henderson, Hirschman, Lukas, Mandell, Paoli, 
Raab) v ní nejsou uvedeny jen proto, aby vylepšily 
dojem fundovanosti práce autora a oslnily čtenáře.  
 
Autor odkazuje na použité prameny v textu 
poznámkami pod čarou, mnohé odkazy však 
neodpovídají citační normě (např. na str. 10, 13, 16, 
17, 30, 48, 74, 145 a mnohých dalších) a tím, že 
v nich chybí označení strany zdroje, fakticky 
znemožňují verifikaci autorova zacházení 
s prameny a správnosti a korektnosti odkazu.  
 
Autor se zdroji nezachází vždy zcela korektně, když 
u mnohých převzatých faktických údajů a grafů 
nejsou řádně označeny zdroje, odkud byly převzaty 
(např. str. 10, 11, 26, 65, 69, 83, 88, 103, 104, 140, 
143). 
 
O autorově práci s literaturou rovněž negativně 
vypovídají doslovné rozsáhlé citace z pramenů 
zcela bez označení zdroje (např. Závěrečná zpráva 
RIA Ministerstva financí – Transpozice směrnice 
2009/110/ES o elektronických penězích a z ní 
převzatý text tvořící v podstatě celou podkapitolu 
1.4.4 na str. 59-64 předložené práce). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor přináší ve většině textu své práce pouhý 
popis (shrnutí) některých faktů či (v malé části 
textu) obsahu právní regulace. Žádoucí (a v titulu 
předložené práce slibované) analýzy jsou 
zastoupeny jen poskrovnu, pokud vůbec. Jejich 
hloubku i rozsah nelze vzhledem k typu předložené 
práce považovat za dostačující.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Autor využívá 
ve struktuře práce grafů a tabulek, které většinou 
obohacují autorem prezentovaný text. Jak uvedeno 
výše, vykazují však často nedostatek řádného 
označení zdroje. 
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Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
podprůměrná. Zjevná nedůslednost a ledabylost při 
vypracování textu předložené práce se projevují i 
ve více než omluvitelném počtu překlepů, 
gramatických chyb a jazykových nedokonalostí 
(např. na str. 10, 12, 22, 29, 67, 69, 88, 89, 91, 97, 
98, 111, 112, 117, 152), které do práce tohoto typu 
nepatří.  
 
Práce vykazuje stylistické nedokonalosti např. na 
str. 37 a 56 („Tímto zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami byly rovněž dotčeny následující 
předpisy, a to zejména věstníky České národní 
banky.“), 39 („judikaturou bylo popsáno pouze 
několik rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
České republiky“) a 67 (neodborné použití právního 
termínu „zcizení“). 
 
Vzhledem ke zvolenému tématu práce by bylo lze 
očekávat, že autor bude mít vyjasněnu otázku 
gramaticky správného zacházení s názvem 
měnové jednotky společné evropské měny euro. 
Jak se však na mnohých místech předložené práce 
ukazuje, někdy kuriózně i v jedné a téže větě (např. 
na str. 29), autor kolísá mezi psaním slova „euro“ 
s malým a s velkým počátečním písmenem. 
Rovněž autorovo zacházení s tímto výrazem jako 
s nesklonným nemá v českých pravopisných 
pravidlech ani v platném právu oporu. 

Kontrola podobnosti textu 
práce v projektu Theses.cz 

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce vykázal 91 procentní podobnost se 
stejnojmennou rigorózní prací téhož autora, s níž 
se ucházel o získání titulu JUDr. V rigorózním řízení 
na Právnické fakultě MUNI Brno. Vzhledem k tomu, 
že toto řízení bylo na žádost rigorozanta ukončeno 
před udělením uvedeného titulu, lze shora 
zmíněnou podobnost (či vlastně většinovou 
totožnost) předložené práce pominout. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
K textu na str. 15: 
Autorův výčet subjektů zapojených do platebního styku v ČR je poněkud zastaralý a neúplný. 
Mohl by autor tento svůj výčet doplnit podle právního i faktického stavu roku 2012? 
 
K textu na str. 18: 
Autor uvádí neaktuální údaj o hodnotovém limitu omezujícím platby v hotovosti podle zákona 
č. 254/2004 Sb. Mohl by své tvrzení (vlastně jen prosté převzetí pasáže z uvedeného 
zákona) aktualizovat? Mohl by se rovněž zamyslet nad důvodem legislativní změny 
uvedeného zákonného o limitu? 
 



 5

K textu na str. 20: 
V souvislosti s druhy korespondentských účtů se autor pouští to etymologického rozboru a 
uvádí (chybně), že název loro účtu je odvozen z italského slova pro „vaše“. Mohl by tento 
svůj výklad opravit a doplnit o vysvětlení rozdílu mezi vostro a loro účty? 
 
K textu na str. 62: 
Co autor myslel formulací, že „vydavatel v režimu výjimky nesmí poskytovat své služby 
příhraničně“? Mohl by toto své tvrzení vysvětlit, či spíše opravit? 
 
K textu na str. 64: 
Autor zmiňuje jako právní předpis mající vliv na platební styk vyhlášku ČNB č. 62/2004 Sb., 
kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u 
bank a technické postupy bank při opravném zúčtování. Mohl by uvést, do kdy tento právní 
předpis platil, proč byl zrušen a čím byl obsahově nahrazen? 
 
K textu na str. 66: 
Autor popisuje trestnou činnost označenou v textu jako „krádež karty a její následné 
navrácení“. Mohl by se zamyslet nad vhodností termínu „krádež“ pro takové jednání a 
pokusit se o stručnou trestněprávní kvalifikaci popisovaného jednání?  
 
K textu na str. 72: 
Autor uvádí poněkud diskutabilní (a navíc bez správného vyznačení zdroje převzatou) 
myšlenku, že „vzhledem k neexistenci administrativně-regulatorních překážek pro vstup do 
odvětví je bankovní sektor zcela otevřený“. Mohl by se pokusit toto své tvrzení odůvodnit 
zejména ve světle kritérií autorizace uplatňovaných při vydávání bankovní licence ze strany 
ČNB? Ke kolika „vstupům do odvětví“ u nás došlo třeba jen od roku 2007/2008, kdy je 
datována výroční zpráva ČBA, z níže je uvedená věta převzata? 
 
K textu na str. 73: 
Autor uvádí několik statistických údajů o systému ABO. Mohl by shrnout vypovídací hodnotu 
a význam těchto údajů i celého systému ABO pro platební styk v ČR? 
 
K textu na str. 76: 
Autor tvrdí: „Prvním předpokladem pro systém tuzemského mezibankovního styku a 
zúčtování je jeho výlučné provádění prostřednictvím zúčtovacího centra České národní 
banky.55 Prakticky to znamená, že každá banka má povinnost mít a vést u České národní 
banky nostro účet, prostřednictvím kterého probíhá zúčtování.“ Nechtěl by toto své 
kategorické tvrzení korigovat? Z čeho vyplývá tvrzená povinnost každé banky vést u ČNB 
nostro účet pro platební styk? 
 
K textu na str. 90: 
Autor uvádí (bez označení zdroje a v rozporu se svou citací částečně označeného zdroje na 
str. 88) členění platebních karet podle uživatele. V rámci tohoto členění uvádí separátně 
karty korporátní a karty služební. V čem by spatřoval rozdíl mezi těmito dvěma tvrzenými 
druhy karet? 
 
K textu na str. 95: 
Autor uvádí značně neaktuální údaje o zúčtování karetních plateb prostřednictvím 
„společnosti MUZO“. Mohl by svá tvrzení obsažená v této pasáži korigovat? 
 
K textu na str. 130: 
Autor uvádí ohledně zákonem č. 124/2002 Sb. nově zavedeného pojmu elektronické platební 
prostředky následující: „Tyto platební prostředky nahradily použití peněžní hodnoty 
v papírové podobě, tedy peněz v užším slova smyslu.101 Pro peněžní hodnotu, která je v nich 
uložena nebo ke které umožňují přístup, bankovky nebo mince fyzicky neexistují. Peněžní 
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substrát v papírové podobě u těchto prostředků nahrazují záznamy umístěné v evidenci 
osoby, která tyto prostředky vydává, případně prostředky na účtu, ke kterému je prostředek 
navázán.“ Co vidí autor tak novátorského na tomto zákonném vymezení elektronických 
platebních prostředků? Existovaly již před zákonem č. 124/2002 Sb.? Dá se tvrzení autorovy 
druhé citované věty použít i na jiné peněžní hodnoty než elektronické platební prostředky? 
Je termín „elektronické platební prostředky“ termínem platného práva? 
 
K textu na str. 132-133: 
Autor reprodukuje právní vymezení platebních služeb podle neplatných ustanovení zákona o 
platebním styku. Mohl by svůj text aktualizovat? 
 
K textu na str. 133-135: 
V poněkud kuriózně vyznívajícím úvodu k podkapitole „3.2 Další právní regulace“ autor na 
několika odstavcích vypočítává, co v oblasti právní úpravy platebních karet neplatí . Mohl by 
tedy na svůj text navázat a alespoň příkladmo uvést, které právní předpisy pro tuto oblast 
platí ? V dalších pasážích své práce pod nadpisem „3.2.1 Úprava týkající se platebních 
karet“ se autor opět bez odkazu na jediný platný právní předpis pokouší o charakteristiku 
platebních karet, avšak o vlastní právní úpravě platebních karet nezmiňuje ani slovo. Mohl by 
tuto skutečnost alespoň stručně napravit v ústní obhajobě? Z čeho např. odvozuje svůj výčet 
na straně 135 uvedený návětím „Na kartě musí být uvedeny následující náležitosti…“? 
 
K textu na str. 135: 
Autor opět neaktuálně poznamenává ohledně bezpečnosti platebních karet v přítomném 
čase „…novela č. 134/2002 Sb., kterou vzal trestní zákon na vědomí existenci 
bezhotovostních platebních prostředků a poskytuje jim (§ 140 až 143) stejnou ochranu jako 
penězům“. Mohl by tuto svou myšlenku aktualizovat dle platného právního stavu? 
 
K textu na str. 136: 
Autor odkazuje na již více než 6 let neplatné ustanovení zákona o bankách o elektronických 
platebních prostředcích. Vůbec celá následující pasáž o bankovní licenci působí poněkud 
inkonzistentně v kapitole, která měla dle názvu pojednávat o bezpečnosti platebních karet. 
 
K textu na str. 138: 
Autor uvádí, že finanční arbitr „…inkasní formu placení na území ČR řeší také podle 
vyhlášky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi 
bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování.“ 
Chtěl by toto své tvrzení odkazující na neplatnou vyhlášku ČNB korigovat? 
 
K textu na str. 140: 
Autor uvádí (bez korektního označení zdroje) v tabulce srovnání splaceného kapitálu 
některých úvěrových společností vydávajících „kreditní karty“ (dle vlastního rozdělení 
použitého autorem na str. 86 by spíše měl být použit termín „úvěrové karty“), avšak bez 
uvedení měny a s poněkud matoucím označení společností (jedná se o kapitál uvedené 
české afilace nebo uvedené zahraniční mateřské společnosti). Mohl by údaje z této tabulky 
upřesnit? 
 
K textu na str. 144: 
Autor uvádí (s nedostatečným odkazem na zdroj, který tudíž nelze plně verifikovat) údaj o 
výši výměnného poplatku (interchange fee), který se „…v současné době…u všech 
mezinárodních kartových systémů pohybuje mezi 0,9 % - 1,2 % podle typu karty.“ O tomto 
tvrzení by bylo možno polemizovat jednak s ohledem na uvádění údajů publikovaných v roce 
2006 jako aktuálních, jednak také s ohledem na řadu faktických údajů dostupných na 
internetu nasvědčujících jinému uspořádání záležitostí (např. zde: 
<http://usa.visa.com/download/merchants/visa-usa-interchange-reimbursement-fees-
june2012.pdf> nebo zde: <http://www.mastercard.com/us/wce/PDF/Czech_Rep.pdf>. 
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7. Závěr 

 
Závěrem lze shrnout, že předloženou rigorózní práci je nutno hodnotit jako práci nepříliš 
úspěšnou a bez dalších úprav stěží přijatelnou. Autor sice prokazuje v předložené práci svou 
obeznámenost s traktovanou materií, hlubší znalosti, zejména právního charakteru, 
zpracovávané tématiky, jakož i svou způsobilost k samostatné tvůrčí (zejména právně 
analytické) činnosti však dle názoru oponenta neprokázal dostatečně přesvědčivě a ohledně 
splnění požadavků kladených na tento typ prací rigorózním řádem tak přetrvávají 
pochybnosti.  
 
Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Rigorózní práci nedoporu čuji  v předložené 
podobě k obhajobě a naopak doporučují její 
přepracování a aktualizaci ve smyslu shora 
uvedených přípomínek. 

 
 
V Praze dne 9. 8. 2012 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy 

PF UK 
 


