
Abstrakt diplomové práce „Srovnání smlouvy o běžném účtu a 

smlouvy o vkladovém účtu“ 

 

Diplomová práce se věnuje srovnání smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém 

účtu. Vzhledem k tomu, že k uzavírání těchto smluv dochází velmi často, je velmi zajímavé 

provést důkladné srovnání jejich společných a odlišných znaků. Práce je členěna do několika 

částí, z nichž každá pojednává o jednotlivém právním institutu právní úpravy těchto smluv. 

 

První kapitola pojednává o právní úpravě s ohledem na její rozdělení mezi zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

 

Druhá kapitola je věnována pojetí smluv tak, jak jsou definovány obchodním 

zákoníkem. V této kapitole je také rozebrána právní forma smluv a navíc i některé informační 

povinnosti plynoucí ze zákona o platebním styku. 

 

Třetí kapitola se věnuje nakládání s účtem, zatímco čtvrtá kapitola nakládání 

s peněžními prostředky na účtu spolu s poskytováním informací spojených s platebními 

transakcemi a lhůtami pro jejich provádění. 

 

Pátá kapitola se zabývá úročením. Mimo jiné se tato kapitola věnuje právnímu 

hledisku výše úrokové sazby, a potom též problematice vyplácení úroků. Šestá kapitole se 

oproti tomu věnuje poplatky spojenými s účty. 

 

Sedmá kapitola se zaobírá změnou smlouvy. Zde je tedy probrána též významná 

změna, kterou přinesl nový zákon o platebním styku, který zavedl možnost vyjádřit souhlas 

majitele účtu se změnou smlouvy konkludentně. 

 

Osmá kapitola je potom logicky věnována různým způsobům ukončení smlouvy. 

Kromě ukončení smlouvy výpovědí jsou rozebrány i obecné způsoby zániku závazkového 

vztahu vzniklého na základě smlouvy. 

Závěrečná kapitola shrnuje společné a rozdílné rysy smluv. Navíc jsou zmíněny i 

některé problematické body právní úpravy. Vzhledem k tomu, že současná rozštěpená právní 

úprava byla přijata na základě několika novel, nová právní úprava by přispěla k vyjasnění a 



zpřehlednění právního řádu srovnávaných smluv. Mimo to se současná právní úprava jeví 

jako moderní a dostatečně sloužící svému účelu. 
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