
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní regulace bezhotovostního platebního styku, 

a to jak v České republice, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Dále se soustřeďuje na právní úpravu 

platebních účtů ve světle zákona č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku jakožto transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/92/EU, o porovnatelnosti 

poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se 

základními prvky.  

Cílem této práce je analyzovat a popsat současnou právní úpravu, včetně jejího kritického 

zhodnocení a nastínění možného dalšího vývoje v regulaci bezhotovostního platebního styku. 

Vlastní text práce je rozdělen na tři kapitoly. V úvodu autorka vymezuje téma a cíl práce a uvádí 

svou motivaci k psaní práce z této oblasti. 

První kapitola je věnována teoretickému úvodu do tématu. Autorka v ní vysvětluje, co se rozumí 

platebním stykem, představuje jeho jednotlivé formy a účastníky. 

V druhé kapitole autorka představuje regulaci bezhotovostního platebního styku. V podkapitole 

věnované mezinárodnímu platebnímu styku popisuje, jakým způsobem tento platební styk může 

probíhat, včetně představení systému SWIFT, a dále zmiňuje některé mezinárodní úmluvy z této oblasti. 

V podkapitole zabývající se evropskou úpravou autorka popisuje zejména nejdůležitější nařízení a 

směrnice relevantní pro platební styk, včetně nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, která je pro regulaci platebního styku stěžejní. 

Evropská úprava samozřejmě přímo ovlivňuje i české právo – tomu se autorka věnuje v poslední 

podkapitole této části. Kromě zákona o platebním styku, který tvoří základ úpravy platebního styku v 

České republice a který dopodrobna rozebírá, představuje i další zákony, ve kterých jsou upraveny 

některé dílčí aspekty problematiky platebního styku. Autorka ve své práci neopomíná ani významné 

dokumenty patřící do tzv. soft-law. 

 Ve třetí kapitole se autorka věnuje problematice regulace platebních účtů, zejména v souvislosti s 

výše zmíněnou novelou zákona o platebním styku. Představuje zde koncepci tzv. základního platebního 

účtu, úpravu procesu změny platebního účtu neboli switching, s čímž souvisí i mechanismus České 

bankovní asociace – Kodex mobility klientů, který je v práci také analyzován. Na konci této kapitoly 

autorka nabízí zhodnocení nové právní úpravy. 

Závěr práce pak shrnuje hlavní body, kterými se autorka zabývala a závěry, ke kterým při 

zpracovávání diplomové práce dospěla. 

 


