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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika běžných a vkladových účtů podle obchodného zákoníku již není příliš 

aktuální, protože nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014 nejenže nahradil 

dosavadní právní úpravu běžných a vkladových účtů podle obchodního zákoníku, ale 

navíc stanovil, že od 1. 1. 2014 se na všechny účty aplikuje nová právní úprava (§ 

3077 odst. 1). Důsledkem této právní úpravy je skutečnost, že od 1. 1. 2014 se v praxi 

nevyskytují běžné a vkladové účty, které by se nadále řídily obchodním zákoníkem. 

Proto volba daného tématu není příliš aktuální a vhodná.   

 

2. Náročnost tématu: 

Autor se seznámil zejména s právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, 

v novém občanském zákoníku a v zákoně o platebním styku. Základní metodou, 

kterou použil, byl popis a analýza právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku a 

v zákoně o platebním styku. Při porovnání právní úpravy v obchodním zákoníku a 

 novém občanském zákoníku použil také srovnávací metodu. Dlužno ovšem říci, že jak 

analýza právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku, tak porovnání právní úpravy 

v obchodním zákoníku a novém občanském zákoníku zůstala poněkud povrchní a 

v důsledku toho převládla popisnost práce. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

Cíle své práce autor vymezil v úvodu (str. 5) takto: „Základním smyslem této práce je 

popis a analýza smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu (…) tak, jak byly 

účinně upraveny v našem právním řádu do 31. 12. 2013 a jejich částečné porovnání 

s novým a nástupnickým vymezením Smlouvy o účtu provedeným zákonem č. 
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89/2012 Sb., občanský zákoník.“ Tento poněkud skromně vymezený cíl se autorovi 

podařilo naplnit. 

Při zpracování práce se autor zaměřil spíše jen na popsání bývalé právní úpravy bez 

její hlubší analýzy a bez hlubšího porovnání nové právní úpravy s dřívější. Vlastní 

závěry v práci autor uvádí jen v omezeném rozsahu (např. na str. 30 a násl.). 

Práce je rozdělená do pěti kapitol (kromě úvodu a závěru). První kapitola je věnována 

pramenům a vývoji právní úpravy smluv o účtech. Druhá kapitola je věnována 

vymezení pojmu vkladů, a to z veřejnoprávního i soukromoprávního hlediska. Třetí 

kapitola je věnována analýze podstatních částí smlouvy o běžném a vkladovém účtu. 

Čtvrtá kapitola obsahuje porovnání dalších částí smluv o běžném a vkladovém účtu, 

včetně stručného porovnání s úpravou v novém občanském zákoníku. Poslední 

kapitola je věnována problematice smlouvy o platebních službách podle zákona o 

platebním styku. 

Při zpracování práce autor pracoval se základní dostupnou odbornou literaturou. 

Bohužel zahraniční literaturu autor nevyužil vůbec, přitom porovnání tuzemské právní 

úpravy se zahraniční by bylo určitě zajímavé a významně by to zvýšilo úroveň práce. 

Autor nevyužil ani dostupné prameny týkající se úpravy smlouvy o platebních 

službách, ačkoliv se jedná o problematiku evropského práva a k této problematice 

existuje velké množství pramenů (včetně například stanovisek orgánů EU). Judikaturu 

českých soudů využil jen v omezeném rozsahu.    

Z hlediska formálního práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Jazyková 

a stylistická úroveň práce (včetně práce s poznámkovým aparátem) také odpovídá 

běžné úrovni diplomových prací. Lze ocenit, že práce obsahuje jen malé množství 

tiskových chyb.  

 

4. Další vyjádření k práci: 

K práci lze mít tři zásadní výhrady. První výhradou je přílišná popisnost práce. Druhou 

výhradou je to, že autor se soustředil na porovnání právní úpravy smlouvy o běžném 

účtu a smlouvy o vkladovém účtu podle obchodního zákoníku, místo toho, aby se 

primárně zaměřil na porovnání nové právní úpravy obsažené v novém občanském 

zákoníku s předchozí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku. Třetí výhrada 

spočívá v tom, že i když se v práci objevuje porovnání nové a dřívější právní úpravy 

toto porovnání je velmi stručné a povrchní, bez hlubší analýzy. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě. 
Sporným je tvrzení autora na str. 9, že v důsledku zrušení obchodního zákoníku a 

dřívějšího občanského zákoníku došlo ke zrušení „ochranné úpravy“ týkající se 

spotřebitelských smluv, adhezních smluv, zneužívajících klauzulí, atd., která byla 

upravena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  

Zajímavé jsou úvahy autora o nepřesném vymezení pojmu platební transakce v § 2 

odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku (str. 30 a násl.). Lze souhlasit se závěrem, že 

ne všechny platební transakce jsou platební službou.  

Na str. 7 autor mluví o materiálních pramenech právní úpravy. Na rozdíl od 

formálních pramenů však materiální prameny blíže nespecifikuje. Proto by v rámci 
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obhajoby mohl objasnit, co pod pojmem materiální prameny právní úpravy účtu 

rozumí. 

V rámci obhajoby by se autor mohl vyjádřit k otázce, jestli lze úpravu smlouvy o 

platebních službách považovat za veřejnoprávní nebo soukromoprávní. Autor by mohl 

také blíže zdůvodnit svůj závěr na str. 27, že smlouva o platebních službách není 

samostatným smluvním typem. Občanský zákoník v § 2669 rámcově upravuje platební 

účet. Lze smlouvu o platebním účtu považovat za smluvní typ, či nikoliv? 

Na str. 11 autor uvádí, že ne všechna ustanovení směrnice o platebních službách byla 

odpovídajícím způsobem transponována do zákona o platebních službách. V rámci 

obhajoby by mohl objasnit, o která ustanovení se jedná (autor na uvedeném místě 

nadále mluví o komunitárním právu, ačkoliv se jedná o právo EU, resp. právo unijní). 

Na str. 15 autor uvádí poněkud překvapivý závěr, že dosavadní smlouvy o běžném a 

vkladovém účtu uzavřené podle obchodního zákoníku nemusí být zrušeny, neboť se od 

1. 1. 2014 řídí novým občanským zákoník. Znamená to, že jinak by tyto smlouvy 

musely být zrušeny? 

Závěr autora na str. 18, že peněžní prostředky svěřené bance za účelem „investiční 

činnosti banky“, se nestávají vlastnictvím banky, je nesrozumitelný a autor by toto 

mohl objasnit při obhajobě. 

V kapitole 2.1.2 autor pojednává o soukromoprávním pojetí vkladu, přičemž zde 

popisuje smlouvu o vkladu podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V rámci 

obhajoby by mohl objasnit, proč analyzuje tuto smlouvu a v jakém vztahu byla tato 

smlouva ke smlouvě o běžném a vkladovém účtu. 

   

6. Doporučení práce k obhajobě. 

I přes výše uvedené výhrady lze konstatovat, že práce splňuje formální i obsahové 

požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 

Předběžně navržený klasifikační stupeň: 2 – 3. 

 

 

V Praze dne: 9. 6. 2014 

 

       …………………………………… 

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

 


