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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Srovnání smlouvy o běžném a vkladovém 
účtu bylo tématem standardním. Uvedené téma bylo vypsáno za platnosti 
obchodního zákoníku a aktuálnost tématu je snížena nabytím účinnosti zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Diplomant zvýšil atraktivnost tématu tím, že 
zapracoval do diplomové práce rozbor příslušných ustanovení nového občanského 
zákoníku.

2. Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžadovalo prostudování 
právní úpravy v českém právu, odborné právní literatury a příslušné judikatury. 

3. Kritéria hodnocení práce: Cíl diplomové práce byl vyjádřen na str. 5: 
„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. 89/2012 Sb., občanský zákoník…“. Cíl 
uvedené práce byl splněn. Je však třeba uvést, že diplomantem navržený cíl byl 
poměrně málo ambiciózní. Provedení rozboru dřívější právní úpravy nebylo doplněno 
zásadnější analýzou nového znění právní úpravy v občanském zákoníku. Vznikla tak 
práce průměrné kvality. Pozitivně hodnotím způsob provedení analýzy podle 
jednotlivých právních pojmů a institutů, který patří k obtížnějším a méně oblíbeným 
metodám komparativního zkoumání.

4. Další vyjádření k práci: Autor čerpal omezeně z odborné právní literatury, jistě 
bylo možno vytěžit více z pramenů zejména ve vztahu k dřívější právní úpravě. 
Uvádění citací odpovídá zpravidla odborným standardům, někdy diplomant neuvádí 
autora příslušné pasáže kolektivní monografie (pozn. č. 47). Zpracování práce je na 
solidní stylistické úrovni.



Další připomínky:

str. 12 – pramen citovaný v pozn. č. 19 nepodporuje smysl věty opatřené 
poznámkou; autor zároveň nevzal v úvahu tehdejší právní úpravu pro tzv. 
socialistické organizace,

str. 16 – úprava smluv schovacích, příkazních, o půjčce neodpovídala povaze 
smlouvy o běžném účtu,

str. 36  - poslední věta neodpovídá platné právní úpravě stran smlouvy o účtu v obč. 
zák.,

str. 46 – pojem nakládání s účtem není pozitivně vymezen v obč. zák., není proto 
jisté, zda jde o obsahově totožné pojetí pojmu,

str. 56 – důsledek smrti majitele účtu je upraven i v § 2664 obč. zák.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Pokuste se vymezit pojem nakládání 
s účtem podle občanského zákoníku. 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: dobře až velmi dobře.

V Praze dne 25. 5. 2014    doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M.

         vedoucí

 


