
 
 

RESUMÉ 

Cílem této diplomové práce „Bankovní smlouvy“ bylo podat charakteristiku 

bankovních smluv spolu s přesahem do dalších témat, které s nimi souvisí. Autorka si 

téma závazkových vztahů vybrala záměrně vzhledem k blížící se rozsáhlé změně 

v souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v průběhu celé 

práce vede tuto úpravu v patrnosti, nejen v kapitolách označených jako úprava v novém 

občanském zákoníku. 

Diplomová práce je systematicky rozdělena do tří částí. První část je věnována 

vymezení obchodních závazkových vztahů, kterými bankovní smlouvy jsou. Jsou 

shrnuty právní prameny a podána definice termínu bankovních smluv a bankovních 

obchodů. Dále jsou obsaženy otázky víceméně společné všem bankovním smlouvám, 

jako jsou účastníci, obchodní podmínky bank, problematika spotřebitelského práva a 

s tím souvisící adhezní a formulářové smlouvy. Spotřebitelské právo se výrazně promítá 

do úpravy bankovních smluv v souvislosti se snahou zákonodárce ochránit spotřebitele 

před silnějším profesionálem obchodníkem a jeho praktikami. S tím souvisí i obchodní 

podmínky bank, které se odkazem ve smlouvě stávají smluvními ujednáními a musí 

s nimi tak být nakládáno. 

Druhá část je zaměřena na hlavní smluvní typy obsažené v obchodním 

zákoníku. Jsou jimi smlouva o akreditivu, smlouva o inkasu, smlouva o bankovním 

uložení věci, smlouva o běžném účtu a smlouva o vkladovém účtu. Právní úprava těchto 

smluv se nezdá být výrazně problematická, o čemž svědčí i skutečnost, že z ní ve 

značné míře čerpá nový občanský zákoník. Jako nadbytečná se jeví smlouva o 

bankovním uložení věci, se kterou ani nový občanský zákoník nadále nepočítá. Největší 

prostor je zasvěcen smlouvě o běžném účtu pro její význam v každodenním životě. 

Smlouva o vkladovém účtu v mnohém vychází z úpravy smlouvy o běžném účtu. 

Třetí část je věnována novému termínu zavedenému zákonem o platebním 

styku s účinností od 1. 11. 2009, smlouvě o platebních službách. Autorka zvolila tomuto 

institutu věnovat celou vlastní kapitolu z důvodu dopadů na stávající úpravu 

v obchodním zákoníku, z důvodu velmi zajímavých změn, které přináší do českého 

práva a z důvodu potřeby zanalyzovat aktuální otázky souvisící se zákonem o 

platebních službách. 


