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1. Téma, které si autorka vybrala, není nikterak nové, nicméně problematika 

bankovnictví je v posledních letech značně aktuální. Finanční krize z let 2008 – 2009 

ukázala, že bez fungujícího bankovnictví se i tzv. reálná ekonomika ocitá v krizi. 

K aktuálnosti tématu přispívá i skutečnost, že nový občanský zákoník přináší novou 

úpravu smlouvy o otevření akreditivu a smlouvy o inkasu  

 

2. Při zpracování tématu se autorka musela seznámit s odbornou literaturou, která je 

věnována uvedeným smluvním typům a také s příslušnými mezinárodními obchodními 

zvyklostmi. Základní metodou, kterou autorka použila je metoda analýzy. 

V omezeném rozsahu použila také metodu komparace - při stručném porovnání české 

právní úpravy s mezinárodními obchodními zvyklostmi a při porovnání platné právní 

úpravy s připravovanou úpravou v novém občanském zákoníku. 

 

3. Za cíl své práce si autorka vytyčila přiblížení akreditivu a inkasa, jejich použití a 

fungování v praxi a také poukázání jak na výhody, tak i na nevýhody akreditivu a 

inkasa (str. v a str. 58).  Tyto cíle se jí v zásadě podařilo splnit. Při zpracování tématu 

autorka prokázala schopnost samostatné práce jak s odbornou literaturou, tak 

s právními prameny. Práce je však převážně popisná a autorka své vlastní názory 

prezentuje spíše jen výjimečně.  

Práce je rozdělena na pět kapitol (kromě úvodu a závěru). První kapitola je věnována 

obchodním závazkovým vztahům, včetně jejich třídění, vzniku, změny a zániku. 

Zařazení této kapitoly do práce se jeví jako poněkud nadbytečné, protože v zásadě 

nepřináší nic nového a pouze opakuje informace obsažené v každé učebnici 

obchodního práva. Nadbytečnou a tématu práce nepříliš odpovídající se jeví také druhá 

kapitola, která je věnována bankovním obchodům, včetně právní úpravě bank. Kvalitu 
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práce by rozhodně zvýšilo, pokud by autorka daný prostor využila k hlubší analýze 

samotného předmětu práce, tj. akreditivu a inkasu, místo pojednání o obecných 

otázkách obchodních závazkových vztahů a bankovních obchodů. Samotnému tématu 

práce, tj. smlouvě o otevření akreditivu a smlouvě o inkasu je věnována až třetí a 

čtvrtá kapitola, které jsou stěžejními části práce. Poslední kapitola je věnována 

stručnému porovnání stávající právní úpravy s připravovanou právní úpravou v návrhu 

nového občanského zákoníku. 

Autorka využila dostupnou českou odbornou literaturu věnovanou akreditivu a inkasu. 

Ze zahraničních pramenů však využila jen dokumenty vydané Mezinárodní obchodní 

komorou a zahraniční odbornou literaturu nepoužila vůbec. Autorka nepracovala ani 

s dostupnou judikaturou soudů. 

Formální úprava práce je na výborné úrovni a také jazyková úroveň práce je výborná. 

Zvlášť lze ocenit pečlivost autorky, protože práce, až na nepatrné výjimky (např. na 

str. 59), neobsahuje jazykové a tiskové chyby (což bohužel není u diplomových prací 

příliš obvyklé). Na velmi dobré úrovni je také práce s citacemi. 

 

4. Autorka se seznámila s dokumenty Mezinárodní obchodní komory, které se týkají 

akreditivu a inkasa, zejména s Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární 

akreditivy (na str. 24 je autorka chybně označuje jako „Jednotné zvyklosti a pravidla 

pro dokumentární inkasa“) a s Jednotnými pravidly pro inkasa a podala výstižnou, byť 

stručnou charakteristiku těchto dokumentů, včetně stručné historie jejich vzniku a 

vývoje (na str. 37 autorka uvádí poněkud nesrozumitelnou konstataci, že Mezinárodní 

obchodní komora vznikla „za účelem pomoci při vytváření mechanismů při dělbě 

práce“). Úroveň práce by bylo podstatně zvýšilo, pokud by se autorka soustředila na 

podrobné a systematické srovnání české právní úpravy akreditivu a inkasa s jejich 

úpravou obsaženou v dokumentech Mezinárodní obchodní komory.  

Úroveň práce by také zvýšilo, pokud by se autorka více věnovala podrobnému a 

systematickému srovnání stávající právní úpravy a úpravy obsažené v návrhu nového 

obchodního zákoníku (str. 56 – 57).  

Zdařilou a zajímavou je naopak analýza podstatných částí smlouvy o otevření 

akreditivu (na str. 25 – 26) a podstatných částí smlouvy o inkasu (na str. 43). 

Bohužel nelze souhlasit se závěry, ke kterým autorka ve své práci dospěla na str. 58. 

Skutečnost, že právní úprava akreditivu a inkasa má dispozitivní charakter, považuje 

autorka za „slabou stránku právní úpravy, jelikož se dispozitivní úpravou snižuje 

právní jistota pro smluvní strany.“ Na str. 59 pak autorka tento svůj názor opakuje ve 

vztahu k návrhu nového občanského zákoníku, kdy uvádí, že považuje „dispozitivnost 

celé úpravy za nevýhodu“. Je poněkud zarážející, pokud absolvent právnické fakulty 

dospívá k takovýmto závěrům. Svědčí to buď o nepochopení podstaty dispozitivních 

právních norem a nepochopení smyslu a podstaty právní regulace soukromoprávních 

vztahů, anebo o přesvědčení, že stát má subjektům soukromoprávních vztahů 

dirigisticky nařizovat jejich vzájemná práva a povinnosti (takové přesvědčení je však 

poněkud vzdálené principům, na kterých jsou založené demokratické právní státy). 

 

5. V rámci obhajoby by autorka mohla objasnit vztah mezi pojmem „smlouva o 

otevření akreditivu“ (autorka v textu, včetně nadpisu práce, používá zjednodušený 
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pojem „smlouva o akreditivu“, který však obchodní zákoník nezná), pojmem 

„akreditiv“ a pojmem „akreditivní listina“. 

Autorka by také mohla vysvětlit rozdíl mezi inkasem ve smyslu obchodního zákoníku 

a inkasem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku („ZoPS“). 

Vzhledem k tomu, že akreditiv a inkaso autorka ve své práci označuje za „platební 

nástroje“, v rámci obhajoby by mohla objasnit, jaký je vztah právní úpravy obsažené 

v ZoPS k právní úpravě akreditivu a inkasa. Jinými slovy, jestli lze akreditiv a inkaso 

považovat za platební služby ve smyslu ZoPS, či nikoliv. 

Autorka se na několika místech své práce věnuje pojmu „odborná péče“ (str. 36 – 37 a 

46), aniž by objasnila, co tento pojem znamená, proto by tak mohla učinit v rámci 

obhajoby. V této souvislosti by mohla vysvětlit také pojem „neodborná péče“, který 

použila na str. 50. 

V rámci obhajoby by autorka mohla vysvětlit také pojem „inkasní instrukce“ a pojem 

„bankovní instrukce“, které použila na str. 54. 

 

6.  I přes zásadní výhrady k některým závěrům autorky lze konstatovat, že předložená 

práce splňuje základní požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci 

proto doporučuji k obhajobě. 

 

7. Předběžně navržený klasifikační stupeň: 2 – 3. 

 

 

 

V Praze dne: 30.12.2011 

 

 

       …………………………………… 

         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 


