
Resumé 
 

 Autor této diplomové práce předkládá čtenáři pojednání o právní teorií 

vymezeném okruhu smluv, které jsou označovány jako bankovní smlouvy či jinak 

bankovní obchody. Pro dostatečně přesné vyjádření pojmu a obsahu takových smluv, 

text práce obsahuje popis i jiných, avšak blízkých pojmů, jejichž znalost autor považuje 

za stěžejní pro pochopení konkrétního tématu.  Tímto autor jednak umožňuje seznámit 

se s předkládaným tématem čtenáři, který je znalý práva, ale nespecializuje se na 

obchodní či finanční právo a také dále projevuje svůj názor o obecné potřebě definovat 

přesně a úplně konkrétní pojmy, když jsou tyto pojmy pak užívány k vyjádření pojmů 

navazujících. Při psaní práce existovala snaha vysvětlit naznačené problémy 

v samotném textu všude tam, kde to bylo možné a odkazovat na obecnou úpravu jen 

tam, kde nebylo možno vzhledem k šíři a rozsahu práce učinit jinak. Text je rozdělen do 

pěti kapitol. 

 První kapitola, které předchází klasicky úvod, je věnována bance. Skládá se 

z deseti podkapitol. První čtyři podkapitoly popisují čtyři základní specifika banky, a to 

požadovanou právní formu, sídlo, přijímání vkladů od veřejnosti a bankovní licenci. 

Pátá podkapitola vysvětluje banku v širším smyslu, když pracuje s pojmy jako 

zahraniční banka či pobočka banky. V šesté podkapitole se autor zabývá výhradností 

pojmu banka a spořitelna a v podkapitole sedmé vzhledem k zákonným omezením 

vyjmenovává činnosti, které může banka vykonávat. Podkapitoly osm až deset uzavírají 

první kapitolu pojednáním o bankovním tajemství, pojištění pohledávek a vkladů a 

České národní bance.  

 Druhá kapitola se na rozdíl od té první, která do značné míry zasahuje do 

veřejného práva, když se zabývá bankou ve spojení s možnostmi a omezeními danými 

zejména zákonem o bankách, pojednává o smlouvě jako o ryze soukromoprávním 

institutu. Vzhledem k zaměření celé práce má tato kapitola velmi omezený rozsah a 

omezuje se na spíše na uvedení kapitoly třetí. 

 Kapitola třetí představuje syntézu prvních dvou kapitol a obsahuje jádro celé 

práce, tedy úpravu bankovních smluv. Je dělena na šest podkapitol. První tři 

podkapitoly informují čtenáře o pojmu bankovní smlouvy, jejím obsahovém vymezení a 

typech smluv, které lze do skupiny těch bankovních zařadit. Ve čtvrté podkapitole je 



předloženo několik obecně uznávaných dělení bankovních smluv, autor se zde však také 

pokouší o některá dělení nová. Pro účely zvýšené potřeby přehlednosti je čtvrtá 

podkapitola rozdělena do šesti částí, kdy každá jednotlivá část představuje jedno 

hledisko dělby bankovních smluv. Pátá podkapitola shrnuje ve třech částech specifika 

bankovních smluv, když pojednává o smlouvách adhezních, dispozitivnosti a formě 

smluv a také o obchodních podmínkách v bankovnictví. Šestá podkapitola se věnuje 

ochraně spotřebitele. 

 Čtvrtá kapitola v devíti podkapitolách popisuje jednotlivě nejvýznamnější 

bankovní obchody, a to smlouvu o běžném účtu, smlouvu o vkladovém účtu, smlouvu o 

otevření akreditivu, smlouvu o inkasu, smlouvu o bankovním uložení věci, cestovní šek, 

bankovní záruku, smlouvu o úvěru a smlouvu o vkladu. 

 Pátá kapitola, po které následuje závěr práce, obsahuje v základních rysech 

srovnání s nově platným občanským zákoníkem.          

 Závěrem autor uvádí, že práce vychází z platné právní úpravy účinné k datu 

uvedeném v hlavičce práce.  

 


