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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Komparace smlouvy o akreditivu se smlouvou o inkasu je téma dlouhodobě 
zařazené na seznam témat diplomových prací vyhlašovaných katedrou obchodního 
práva.

2. Náročnost tématu:
Ke zpracování tématu je vyžadováno prostudování platné právní úpravy, obchodních 
zvyklostí  a odborné právní literatury. Soudní judikatura se k této problematice 
vyskytuje zcela ojediněle.

3. Kritéria hodnocení práce:
Autorka si stanovila základní cíle práce zejména na straně V.: „Tato práce je 
zaměřena na analýzu akreditivu a inkasa. Jejím cílem je zejména přiblížení těchto 
platebních nástrojů, jejich použití a fungování v praxi a také poukázání jak na 
výhody, tak i nevýhody těchto platebních nástrojů.“ Stanovené cíle diplomantka 
předloženou diplomovou prací v zásadě splnila. Diplomová práce představuje 
ucelené dílo osvědčující schopnost samostatné práce při analýze právních předpisů 
a kodifikovaných obchodních zvyklostí a utřídění odborné právní literatury. Slabinou 
díla je nedostatek vlastních názorů diplomantky na pojednané otázky.
Ze hlediska systematiky a proporcionality lze mít výhrady ke zpracování druhé části 
práce, která ve vztahu k části třetí a čtvrté je zbytečně rozsáhlá.

 
 

4. Další vyjádření k práci:
Práce je na řadě míst velmi popisná a neobsahuje žádné nové poznatky. Práce 
nebyla konfrontována s praktickými zkušenostmi při poskytování bankovních služeb; 
z tohoto důvodu se diplomantka mohla dopustit velmi diskusního závěru, že slabinou 
současné právní úpravy je její dispozitivnost. 
Odkazy pod čarou na kolektivní díla neobsahují určení autora příslušné části, na 
kterou je odkazováno. 

 



5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:
Autorka v závěru na str. 58 současně platné právní úpravě vytýká nedostatečnost 
úpravy odpovědnosti banky vystavující, potvrzující a oznamující akreditiv či inkaso. 
V jakém směru by právní úprava měla být v této otázce rozšířena? 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Diplomovou práci hodnotím 2-3.

V Praze dne 9.1.2012 JUDr. Petr Liška, LL.M.  
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