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1. Aktuálnost tématu 
Aktuálnost tématu je dána novou úpravou daného smluvního typu v novém občanském 
zákoníku. Nová právní úprava je důvodem (i příležitostí) pro její porovnání s právní 
úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, resp. občanském zákoníku z roku 1964. 
  
2. Náročnost tématu 
Při zpracování tématu se autor musel seznámit nejen s platnou právní úpravou, ale i 
s právní úpravou, která platila před 1.1.2014. Autor se také seznámil s dostupnou 
odbornou literaturou. Autor použil metodu systematické analýzy a metodu porovnání 
stávající právní úpravy s dřívější právní úpravou. 
 
3. Kritéria hodnocení práce 
Cíl práce autor vymezil v úvodu jako analýzu právní úpravy účinné od 1.1.2014. Jako 
svůj další cíl uvedl, že chce upozornit na zákonná ustanovení, u nichž se lze 
v současné době setkat s rozdílnými názory autorů odborné literatury ohledně výkladu 
a tam, kde je to možné, doporučit praktická řešení různých výkladů daných 
ustanovení. Uvedené cíle se autorovi podařilo v zásadě splnit.  
Při zpracování diplomové práce autor prokázal schopnost pracovat s prameny práva i 
s odbornou literaturou a judikaturou soudů. V omezené míře autor uvedl i své vlastní 
závěry (např. na str. 31 nebo 58). 
Práce je rozdělena na pět kapitol (kromě úvodu a závěru). První kapitola je věnována 
právní úpravě účtu a základním pojmům. Lze ocenit, že autor se vyhnul častému 
neduhu diplomových prací – popisnému a zbytečnému „historickému úvodu“. Druhá 
kapitola je věnována obecným ustanovením účtu. Další tři kapitoly jsou věnovány 
jednotlivým druhům účtů – platební účet, jiný než platební účet a vkladní knížka. 
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Autor využil dostupnou odbornou literaturu i judikaturu. Se zahraniční literaturou 
nepracoval.  
Úroveň práce by bylo zvýšilo, pokud by autor porovnal českou právní úpravu účtu se 
zahraničními právními úpravami – zejména v zemích EU, protože směrnice o 
platebních službách představuje společné východisko a bylo by zajímavé porovnat, jak 
otázku platebního účtu (která se českému zákonodárci poněkud nepovedla) vyřešili 
v jiných zemích EU. 
Lze ocenit, že autor neopomenul otázku nové úpravy platebního účtu, kterou přináší 
směrnice o platebním účtu (str. 39 a násl.). 
Z hlediska formálního práci nelze vytýkat žádné nedostatky. Lze ocenit, že práce 
téměř neobsahuje žádné tiskové chyby. Z hlediska jazykového a stylistického práce 
splňuje všechny požadavky kladené na diplomové práce. 
 
4. Další vyjádření k práci 
Lze souhlasit s autorem, že nová systematika právní úpravy je jednou 
z nejvýznamnějších změn, ke které v souvislosti s přijetím nového občanského 
zákoníku došlo (str. 4).  
Autor na str. 12 uvádí, že účet je předmětem vlastnictví, ale současně mluví o majiteli 
účtu. Pokud je účet předmětem vlastnictví, bylo by zřejmě vhodnější mluvit o 
vlastníkovi účtu. 
Je nejasné rozlišení autora mezi nakládáním s peněžními prostředky na účtu pomocí 
platebních příkazů a prostřednictvím dálkového přístupu k účtu (internetbanking, 
telephonebanking) a prostřednictvím platební karty (str. 19 - 20), protože platební 
příkazy se zadávají také prostřednictvím internetového a telefonického bankovnictví 
nebo platebních karet. 
Některé pojmy, které autor použil na str. 22 (kontokorentní účet, debetní účet), jsou 
diskutabilní. 
Diskutabilní je závěr autora, že zrušením účtu zaniká dluh toho, kdo účet vede (str. 
28). Dluh, spočívající ve výplatě zůstatku účtu, zanikne až touto výplatou, nikoliv 
zrušením účtu. 
Diskutabilní je závěr autora (str. 45), že na účtech jiných než platební účty mohou 
probíhat jen bezhotovostní platební transakce, protože složení a výběr hotovosti 
upravuje zákon o platebním styku jen ve vztahu k platebním účtům. Zákon o 
platebním styku však definuje pouze platební transakce - vklad/výběr hotovosti na/z 
platebního účtu je platební transakcí, přičemž vklad/výběr hotovosti na/z jiného než 
platebního účtu, není platební transakcí. Srov. také § 2672 občanského zákoníku, který 
upravuje přijetí peněžních prostředků v hotovosti na účet, který není platebním účtem1 
(sám autor ostatně o této otázce pojednává na str. 47).  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Autor by se v rámci obhajoby mohl vyjádřit k otázce, jestli může existovat smlouva o 
platebním účtu, která nebude současně smlouvou o platebních službách a naopak. 
                                                           
1  „Ten, kdo vede účet, připíše na něj přijaté nebo převedené peněžní prostředky nejpozději 

následující pracovní den poté, co získal právo s nimi nakládat.“ 
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V rámci obhajoby by autor mohl objasnit vztah mezi pojmy „vklad“ a „peněžní 
prostředky na účtu“. 
Autor by mohl objasnit problematiku úročení v účtu v případě, že si smluvní strany ve 
smlouvě nesjednají výši úroků. 
Autor by mohl objasnit důvody, pro které § 2664 občanského zákoníku stanoví, že 
úmrtím majitele účtu zmocnění k nakládání s peněžními prostředky nezaniká (pokud 
nevyplývá ze zmocnění opak). 
Podstatnou náležitostí smlouvy o účtu (§ 2662 občanského zákoníku) je závazek toho, 
kdo vede účet, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo 
provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet. Zákon o platebním styku 
definuje platební účet jako účet, který slouží k provádění platebních transakcí (tj. 
vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků 
z platebního účtu nebo převody peněžních prostředků). Autor by v rámci obhajoby 
mohl objasnit, jak lze tedy odlišit účty od platebních účtů. V této souvislosti by se 
mohl autor vyjádřit také k vhodnosti stávající právní úpravy. 
V rámci obhajoby by autor mohl objasnit svůj názor na zakotvení práva na platební 
účet se základními prvky ve směrnici o platebním účtu. 
V rámci obhajoby by autor mohl objasnit, jestli lze vkladní knížku považovat za 
platební účet, či nikoliv. 
 
6. Doporučení práce k obhajobě 
I když práce trpí určitou popisností, lze ji hodnotit jako poměrně zdařilou a na solidní 
úrovni. Vzhledem k tomu, že práce splňuje formální i obsahové požadavky kladené na 
diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň 
Předběžně navržený klasifikační stupeň: 2. 
 
 
V Praze dne: 29. 11. 2015 
 
       …………………………………… 
         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 
 


