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Právní
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Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Účet
vzor
OBSAH SERIÁLU:

Změny v prokazování kvalifikace
dle nového zákona o veřejných
zakázkách - 3. část, Technická
kvalifikace 1/2
č. 236
Změny v prokazování kvalifikace
dle nového zákona o veřejných
zakázkách - 4. část, Technická
kvalifikace 2/2
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Povinnosti při bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci (BOZP)
č. 238
Pojištění podnikatelských rizik
a povinná pojištění
č. 239
Povinnost podnikatele na úseku
hospodářské soutěže (dohody
narušující soutěž, nekalá soutěž –
možnosti obrany)"
č. 240
Práva průmyslového vlastnictví –
užitné vzory.
č. 241
Věcná práva k cizím věcem č. 242

Dnešní článek:
Účet

č. 243

Příští článek:
Akreditiv

č. 244

Účet je jedním ze smluvních typů, se kterým se setkáváme v každodenním životě. Jeho
úprava se v souvislosti s rekodifikací přesunula z obchodního zákoníku do nového
občanského zákoníku. Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet (zpravidla banka),
zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení
hotovosti na účet či výběr hotovosti z účtu nebo převádět peněžní prostředky z účtu či
na účet.
Občanský zákoník rozlišuje dva druhy účtu – platební účet a jiný než platební účet.
Platební účet slouží především k provádění platebních transakcí, blíže je upraven
v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, kde nalezneme konkrétní úpravu např.
informačních povinností banky, lhůt pro provádění platebních transakcí (zpravidla do
druhého pracovního dne u účtů v české měně) či úpravu odpovědnosti banky za
neautorizované transakce.
Jiné než platební účty jsou převážně účty technického charakteru, účty, u nichž je
nakládání s finančními prostředky na nich výrazným způsobem omezeno či vázáno atd.
Jde např. o účty, které si mezi sebou vedou poskytovatelé platebních služeb, účty
stavebního spoření atd.
Zvláštním druhem účtu je vkladní knížka. Účet vkladní knížky nemůže být používán pro
převody peněžních prostředků, ale umožňuje pouze výběry a vklady hotovosti na účet
vkladní knížky.

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal advokátní kancelář.

