
RESUME: Srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu
Původním smyslem práce na téma srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu bylo popsat a
analyzovat dosavadní právní úpravy smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu regulované
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, následně je srovnat
a z této komparace vyvodit příslušné právní závěry. 
Vzhledem k vývoji právní regulace, zejména z důvodů přijetí zákona č. 284/2009 Sb., o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bylo nutno smysl této
práce pozměnit tak, aby byla reflektována z nich vyplývající nová právní úprava za současného
respektování úpravy dosavadní.
Cílem práce se tak stal popis, analýza a srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu a popis a analýza
smlouvy o platebních službách, přičemž vše zastřešuje popis a následné srovnání se smlouvou o účtu.
Práce je koncipovaná především do srovnání výše uvedených právních úprav s tím, že jsou více
rozebrány některé významnější a zároveň problematické právní otázky. Kromě toho je nutno zařadit
předmětné smlouvy do širšího kontextu a zachytit podrobněji jejich historický vývoj.
Systémově je práce řazena jednak z časového hlediska a to z minulosti do budoucnosti a také z věcného
hlediska, a to od obecného ke konkrétnímu. Dále je uspořádána, zejména její nosná část, podle
jednotlivých právních institutů.
Podobu práce utváří, kromě úvodu a závěru, pět kapitol, které jsou dále číselně děleny na podkapitoly. V
některých případech je pro lepší přehlednost textu podkapitola dále zpřehledňována zvýrazněnými
nadpisy za pomoci písmen nebo tučnějšího textu.
Obsah práce se skládá z části nosné a příslušenství. První dvě kapitoly vytvářejí širší obzor, pod jehož
optikou je vhodné vnímat kapitoly následující a tvoří tak jakési příslušenství kapitol tři až pět, které jsou
nosnou části práce.
První kapitola vymezuje prameny právní úpravy a jejich historický vývoj. Pojímá vývoj od počátku
devadesátých let 20. století do současnosti.
V druhé kapitole je věnována pozornost širším souvislostem, zejména vymezení některých důležitých
pojmů jakými jsou bankovní smlouvy či pojem vklad a jeho druhy. Objasněny jsou i některé komerční
výrazy, pod kterými se předmětné smlouvy skrývají.
Ve třetí kapitole je obsažena problematika podstatných části smluv, problematika platebního či
neplatebního režimu smluv a z toho vyplývající otázky týkající se, zejména formy smluv a pojmu
platební transakce. Do této kapitoly je rovněž zařazena problematika ochranných ustanovení.
Čtvrtá kapitola je uspořádána podle jednotlivých právních institutů, ze kterých jsou složeny smlouvy v
neplatebním režimu. Patří sem především nakládání s účtem, nakládání s peněžními prostředky na účtu,
úročení, úplata, výpověď smlouvy, zrušení účtu, smrt majitele účtu.
Pátá a poslední kapitola uzavírá práci popisem a analýzou smluv v platebním režimu. Smlouvy zde
spadají pod režim smlouvy o platebních službách, o jejichž jednotlivých částech je tak pojednáno. Jedná
se zejména o informační povinnosti poskytovatelů, výpověď a změnu rámcových smluv, o úročení, o
lhůtách provádění platebních transakcí a o odpovědnosti poskytovatelů.
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