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NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

 
NÁVRH 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne       2017,  

o  žádostech a oznámeních souvisejících s výkonem činnosti podle zákona o 
platebním styku  

       Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č.     /2017 Sb., o platebním styku, 
k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4,  
§ 33 odst.  5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, 
§ 55 odst. 2, § 60 odst. 3,  § 61 odst. 2,  § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, 
§ 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3, § 102 odst. 
2: 

ČÁST PRVNÍ 

  OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje  
a) podrobnosti náležitostí žádosti o 

1. povolení k činnosti platební instituce nebo rozšíření rozsahu platebních služeb, 
2. povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, 
3. povolení k činnosti instituce elektronických peněz nebo rozšíření rozsahu platebních 

služeb, které se netýkají elektronických peněz, 
4. povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo rozšíření 

rozsahu platebních služeb,  
5. povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nebo rozšíření 

platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz,  
6. souhlas platební instituci nebo instituce elektronických peněz k poskytování 

platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo 
obchodního zástupce, 

7. souhlas správci informací o platebním účtu k poskytování služby informování 
o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo 
obchodního zástupce,  

b) náležitosti oznámení  
1. změny údajů uvedených v žádosti povolení k činnosti platební instituce, 
2. změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací 

o platebním účtu, 
3. změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických 

peněz, 
4. změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele 

platebních služeb malého rozsahu,  
5. změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu. 
6. nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituce nebo na 

instituci elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat, 
7. platební instituce nebo instituce elektronických peněz poskytovat platební služby 

prostřednictvím obchodního zástupce (zápis obchodního zástupce), 
8. výkonu některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby, 
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9. změny údajů uvedených v žádosti platební instituce nebo instituce elektronických 

peněz o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce, 

10. změny údajů uvedených v žádosti správce informací o platebním účtu k poskytování 
služby informování o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím 
pobočky nebo obchodního zástupce,  

11. platební instituce nebo instituce elektronických peněz poskytovat platební služby 
v hostitelském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce, 

12. správce informací o platebním účtu poskytovat činnost v hostitelském státě jinak než 
prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce.  
 

      (2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení 
podle odstavce 1. 

§ 2  

Vymezení pojmů  

Pro účely této vyhlášky se rozumí  

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence 
Rejstříku trestů1) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba 
občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech 
nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, v němž má nebo v posledních 3 letech 
měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo 
v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu 
upravuje trestní odpovědnost právnických osob,  

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti podle písmene a), 
prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby a prohlášení obsahující údaje a doklady k 
opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o dosavadní činnosti fyzické nebo 
právnické osoby za období posledních 10 let, zejména o 
1. uložení správního trestu souvisejícího s výkonem zaměstnání, funkce nebo 

podnikatelskou činností,  
2. rozhodnutí o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,  
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu 

nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,  
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo 

ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, 
jestliže byl takový souhlas vyžadován,  

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na 
finančním trhu,  

c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá 
nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, zda 
1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet, 
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby, 
3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva na jinou 

osobu, 
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou 

ovládanou,  
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo 

která má uplatňovat významný vliv na řízení, a 
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku nebo které 

mohou mít účinek v této výši,   
 

                                                           
1) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) finančními výkazy  
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po 

které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 
účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též 
konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle 
jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní 
závěrka ověřená auditorem,  

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, pokud se jedná o fyzickou 
osobu, 

e) informací o osobách s úzkým propojením  
1. identifikační údaje osob s úzkým propojením s uvedením, zda se jedná o zahraniční 

osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako banka, 
instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo 
poskytovatel investičních služeb nebo jiný subjekt s předmětem činnosti podléhající 
povolení tohoto orgánu nebo je ovládající osobou takové osoby, 

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi 
jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti, 

3. sdělení, že  účinnému výkonu dohledu podle zákona nebrání úzké propojení mezi 
žadatelem a dalšími osobami, právní předpisy třetího státu, kterými se řídí jedna nebo 
více osob s úzkým propojením, ani obtížná vymahatelnost práva v tomto třetím státě, 

f) obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první tři účetní 
období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona upravujícího 
účetnictví3) spolu s komentářem, který obsahuje 

       1. záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo 
vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona a popis 
plánovaného způsobu jejich dosažení, včetně charakteristiky cílové skupiny klientů a 
obchodní sítě žadatele, 

       2. základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění 
provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,  

g) údaji o osobě 
1. u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, 
2. u fyzické osoby jméno, anebo jména, a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-

li přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, 
poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku 
také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

i) údaji o odborné praxi  
1. informace o druhu odborné praxe,  
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána, 
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním 

trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností 
spojených s touto činností a počtu řízených osob,  

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,  
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud 

byl takový souhlas třeba,  
j) údaji o vzdělání  

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního 
programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, 
případně získané tituly,  

2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů 
s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování 
a  zaměření. 

                                                           
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 18 zákona o účetnictví. 
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ČÁST DRUHÁ 

                                          POVOLENÍ A OZNÁMENÍ 

Povolení k činnosti platební instituce, změna údajů uvedených v žádosti o povolení 
a rozšíření rozsahu povolení  

§ 3 
 
       (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k činnosti platební instituce jsou údaje 
a doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení povolení, které obsahují informace 
o žadateli a informace související s činností platební instituce. 

 

      (2) Údaji a doklady obsahujícími základní informace o žadateli jsou 

a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,  
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, 

jde-li o již vzniklou právnickou osobu, 
c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  
d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo 

soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy 
vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování 
společnosti, 

e) seznam vedoucích osob a za každou osobu  
1.   doklady k posouzení důvěryhodnosti, 
2. přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období 

posledních 10 let obsahující údaje o osobě právnické osoby, označení vykonávané 
funkce a období jejího výkonu, 

3. výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat 
souběžně s výkonem funkce, obsahující údaje o osobě a označení funkce 
s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a 

4. navrhovaná funkce a stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených pravomocí 
a odpovědností, 

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních 
služeb a za každou osobu údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání, 

g) výše počátečního kapitálu a doklady o jeho původu,  
h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu, 
i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou 

osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, s uvedením jejich údajů o osobě, dále 
graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a výše kvalifikované účasti na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní 
hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení 
žadatele, u osob jednajících ve shodě také popis skutečnosti, na jejímž základě dochází 
k jednání ve shodě, a v případě, že jde o osobu podléhající dohledu orgánu jiného státu, 
než je Česká republika, též uvedení tohoto orgánu dohledu, 

j) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu 
podle písmene i) s uvedením údajů o osobě, popis vykonávané funkce a doklady 
k prokázání důvěryhodnosti, 

k) za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene i)  
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti, 
2. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, 
3. podklad související s nabytím  kvalifikované účasti,  
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4. přehled minulého a současného členství osoby ve vedoucích orgánech jiných 
právnických osob za období posledních 10 let obsahující údaje o těchto osobách, 
označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v jiné právnické osobě; je-li 
osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace 
za osoby uvedené v seznamu podle písmene j), 

5. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých minimálně 
k členům vedoucího orgánu žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele, a 

6. finanční výkazy,  
l) seznam osob s úzkým propojením a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu 

informace o osobách s úzkým propojením, 
m) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad osobou uvedenou v seznamu podle 

písmene i) v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice 
majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, je-li osobou 
s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba se sídlem mimo území členského 
státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, a 

n) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene i) stává 
osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí. 
 

     (3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle odst. 2 písm. i) 
právnická osoba se sídlem v jiném členském státě a tato osoba podléhá dohledu 
příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle 
odst. 2 písm. j) a k) bodů 1 a 4 předkládá potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná 
o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální 
poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.  

 
      (4) Údaji a doklady obsahujícími informace související s požadovanou činností platební 
instituce jsou 

a) uvedení platebních služeb, o něž se žádá, 
b) obchodní plán; pokud mají být vykonávány platební služby v jiném členském státě nebo 

ve státě, který není členským státem, uvedení, jaká část podnikání týkající se 
poskytování platebních služeb bude provozována v České republice, 

c) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu požadavků podle § 20 odst. 1 zákona 
a vyhlášky upravující způsob plnění požadavků na řídící a kontrolní systém s uvedením 
způsobu zapracování jednotlivých požadavků do vnitřních předpisů žadatele; součástí 
řídicího a kontrolního systému je vždy také systém vnitřních zásad a postupů 
k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

d) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební 
transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona 
dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních 
prostředků včetně jejich ochrany před nároky věřitelů platební instituce a v případě 
platební neschopnosti, a jejich uložení na samostatném účtu s uvedením osoby, která 
k němu bude mít k tomuto účtu přístup, a pravidla pro investování peněžních prostředků, 
nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu 
s potvrzením osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona, že v případě vydání povolení 
k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena, 

e) podrobný popis investiční politiky obsahující aktiva, do kterých bude platební instituce 
investovat peněžní prostředky jiných osob, které nejsou určeny k provedení platební 
transakce, 

f) popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona 
a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním 
individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními 
a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání 
a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,  
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g) smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí záruky podle § 9 odst. 
1 písm. d) a § 17 odst. 1 a 2 zákona, pokud se má povolení k činnosti platební instituce 
vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování 
o  platebním účtu, 

h) popis věcného, technického a organizačního zabezpečení jednotlivých činností, který 
vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační 
útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví,  

i) popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební 
instituce vykonává jinou podnikatelskou činnost, než je poskytování platebních služeb,  

j) návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové 
přiměřenosti, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty 
kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů 
ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce upraveného vyhláškou 
o předkládání informací České národní bance4). 

 
     (5) Pokud žadatel hodlá svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se 
k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží kromě údajů a dokladů uvedených 
v odstavci 4 dále 
a) popis zásad výkonu prostřednictvím jiné osoby a uvedení, které provozní činnosti hodlá 

na jinou osobu převézt, 
b) v rámci popisu řídicího a kontrolního systému platební instituce podle odst. 4 písm. c) 

rovněž způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti vykonávané prostřednictvím jiné 
osoby. 

 
    (6) Pokud žadatel hodlá využívat obchodní zástupce, předloží kromě údajů a dokladů 
uvedených v odstavci 4  
a) kritéria pro vyhodnocení vhodnosti vnitřních kontrolních mechanismů obchodního 

zástupce z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, 

b) v rámci popisu řídicího a kontrolního systému platební instituce podle odst. 4 písm. c) 
popis a způsob zapracování požadavků uvedených v § 20 odst. 1 písm. l) a m) zákona, 

c) návrh vzorové smlouvy mezi žadatelem a obchodním zástupcem,  
d) informace o  

1. způsobu a periodicitě poskytování podkladů obchodním zástupcem pro zajištění 
informační povinnosti platební instituce vůči České národní bance,  

2. způsobu zajištění školení obchodního zástupce k zajištění požadované kvality 
poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,  

3. kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné 
zkušenosti obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a vedoucí osoby 
obchodního zástupce, který je právnickou osobou, včetně seznamu dokladů, které 
bude platební instituce vyžadovat pro tyto účely od obchodního zástupce, 

4. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné 
zkušenosti každé osoby podle bodu 3, 

5. způsobu uchování, evidování a aktualizování údajů o každé osobě podle bodu 3.   
 

§ 4 

      Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 
platební instituce a jejích přílohách, s výjimkou změny kvalifikované účasti nebo změny 
rozsahu činnosti, je specifikace změny údaje a podle charakteru změny údaje a doklady 
podle § 3 odst. 2 a 4, případně 5 a 6, u nichž dochází ke změně. 

 

                                                           
4) Vyhláška o předkládání informací podle zákona č.       /2017 Sb., o platebním styku. 
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§ 5 

 

Náležitostmi žádosti o rozšíření povolení k činnosti platební instituce jsou tyto údaje 
a doklady  

a) uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá a 

b) údaje a doklady podle § 3 odst. 2 a 4, u nichž dochází ke změně v souvislosti se změnou 
rozsahu činnosti. 

 
Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu a změna údajů uvedených 

v žádosti o povolení k činnosti  

§ 6 

2.         (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k činnosti správce informací o 
platebním účtu jsou údaje a doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení povolení 
týkající se žadatele a činnosti související s výkonem činnosti správce informací o platebním 
účtu.  

3.         (2) Údaji a doklady obsahujícími základní informace o žadateli jsou: 

a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,  
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců 

jde-li o již vzniklou právnickou osobu, 
c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele, 
d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo 

soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy 
vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování 
společnosti, 

e) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu 
f) údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu, 
g) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování 

živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, 
h) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem za žadatele; je-li žadatel právnickou osobou 

též za každou vedoucí osobu žadatele,  
i) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou, 
j) seznam vedoucích osob s uvedením jejich údajů o osobě a za každou vedoucí osobu 

doklady k prokázání důvěryhodnosti,  
k) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování služby 

informování o platebním účtu, a za každou osobu údaje o odborné praxi a údaje 
o vzdělání.  

 
      (3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti správce informací o platebním účtu 
jsou: 
a) obchodní plán, včetně uvedení, jaká část podnikání týkající se poskytování platebních 

služeb bude provozována v České republice, 
b) smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí záruky podle § 42 odst. 

1 písm. c) a § 46 odst. 1 zákona,  
c) popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, 

který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné 
organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního 
výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti 
a kontroly, 
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d) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu požadavků podle § 48 odst. 1 zákona 
s uvedením způsobu zapracování jednotlivých požadavků do vnitřních předpisů žadatele, 

 
§ 7 

     Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 
správce informací o platebním účtu a jejích přílohách je specifikace změny údaje a podle 
charakteru změny údaje a doklady podle § 6, u nichž dochází ke změně.  

 
Povolení k činnosti instituce elektronických peněz, změna údajů uvedených v žádosti 

o povolení a rozšíření povolení 
 

§ 8 
 

       (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz 
jsou údaje a doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení povolení, které obsahují 
informace o žadateli a informace související s činností instituce elektronických peněz. 

      

      (2) Údaji a doklady obsahujícími základní informace o žadateli jsou: 

a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,  
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, 

jde-li o již vzniklou právnickou osobu 
c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele, 
d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo 

soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy 
vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování 
společnosti, 

e) seznam vedoucích osob a za každou osobu  
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti, 
2. přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období 

posledních 10 let obsahující údaje o osobě právnické osoby, označení vykonávané 
funkce a období jejího výkonu, 

3. výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat 
souběžně s výkonem funkce, obsahující údaje o osobě a označení funkce 
s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a 

4. stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností, 
f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických 

peněz a poskytování platebních služeb, a za každou osobu údaje o odborné praxi a 
údaje o vzdělání, 

g) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu, 
h) výše počátečního kapitálu a doklady o jeho původu,  
i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou 

osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, s uvedením jejich údajů o osobě, dále 
graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a výše kvalifikované účasti na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní 
hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení 
žadatele, u osob jednajících ve shodě také popis skutečnosti, na jejímž základě dochází 
k jednání ve shodě, a v případě, že jde o osobu podléhající dohledu orgánu jiného státu, 
než je Česká republika, též uvedení tohoto orgánu dohledu, 

j) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu 
podle písmene i) s uvedením údajů o osobě, popis vykonávané funkce a doklady 
k prokázání důvěryhodnosti, 
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k) za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene i) 
1. doklad k posouzení důvěryhodnosti, 
2. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, 
3. podklad související s nabytím  kvalifikované účasti,  
4. přehled minulého a současného členství osoby ve vedoucích orgánech jiných 

právnických osob za období posledních 10 let obsahující údaje o těchto osobách, 
označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v jiné právnické osobě; je-li 
osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace 
za osoby uvedené v seznamu podle písmene j), 

5. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých minimálně 
k členům vedoucího orgánu žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele, a 

6. finanční výkazy,  
l) seznam osob s úzkým propojením a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu 

informace o osobách s úzkým propojením 
m) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad osobou uvedenou v seznamu podle 

písmene i) v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice 
majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, je-li osobou 
s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba se sídlem mimo území členského 
státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, a 

n) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene i) stává 
osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí. 

 

    (3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle odst. 2 písm. i) 
právnická osoba se sídlem v jiném členském státě a tato osoba podléhá dohledu 
příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle 
odst. 2 písm. j) a k) bodů 1 a 4 předkládá potvrzení orgánu dohledu jiného členského státu, 
že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá 
žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti. 

 

   (4) Údaji a doklady obsahujícími informace související s požadovanou činností instituce 
elektronických peněz jsou: 

a) uvedení činností, o něž se žádá, 
b) obchodní plán; pokud mají být vykonávány platební služby v jiném členském státě nebo 

ve státě, který není členským státem, uvedení, jaká část podnikání týkající se 
poskytování platebních služeb bude provozována v České republice, 

c) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu požadavků podle § 76 odst. 1 s uvedením 
způsobu zapracování jednotlivých požadavků do vnitřních předpisů žadatele přiměřeně 
rozsahu podle vyhlášky upravující způsob plnění požadavků na řídící a kontrolní systém; 
součástí řídicího a kontrolního systému je vždy také systém vnitřních zásad a postupů 
k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

d) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební 
transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona 
dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních 
prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních 
prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou 
záruku spolu s potvrzením osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona, že v případě vydání 
povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena, 

e) podrobný popis investiční politiky obsahující aktiva, do kterých bude instituce 
elektronických peněz investovat peněžní prostředky jiných osob, které nejsou určeny 
k provedení platební transakce nebo proti jejichž přejetí nebyly vydány elektronické 
peníze, 
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f) popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 67 odst. 1 zákona 
a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním 
individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními 
a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání 
a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,  

g) smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí záruky podle § 68 
písm. d) a § 75 odst. 1 a 2 zákona, pokud se má povolení k činnosti platební instituce 
vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o 
platebním účtu, 

h) popis věcného, technického a organizačního zabezpečení jednotlivých činností, který 
vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační 
útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, 

i) popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud instituce 
elektronických peněz vykonává jinou podnikatelskou činnost, než je vydávání 
elektronických peněz a poskytování platebních služeb,  

j) návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu 
kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které 
se netýkají elektronických peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů 
použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle 
všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz 
upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance4). 

 
      (5) Pokud žadatel hodlá svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se 
k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží 
kromě údajů a dokladů uvedených v odstavci 4 dále 
a) popis zásad výkonu prostřednictvím jiné osoby a uvedení, které provozní činnosti hodlá 

na jinou osobu převézt, 
b) v rámci popisu řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz podle odst. 

4 písm. c) rovněž způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti vykonávané 
prostřednictvím jiné osoby. 

 
       (6) Pokud žadatel hodlá využívat obchodní zástupce, předloží kromě údajů a dokladů 
uvedených v odstavci 4 
a) kritéria pro vyhodnocení vhodnosti vnitřních kontrolních mechanismů obchodního 

zástupce z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, 

b) v rámci popisu řídicího a kontrolního systému platební instituce podle odst. 4 písm. c) 
popis a způsob zapracování požadavků uvedených v § 78 odst. 1 písm. l) a m) zákona, 

c) návrh vzorové smlouvy mezi žadatelem a obchodním zástupcem,   
d) informace o  

1. způsobu a periodicitě poskytování podkladů obchodním zástupcem pro zajištění 
informační povinnosti platební instituce vůči České národní bance,  

2. způsobu zajištění školení obchodního zástupce k zajištění požadované kvality 
poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,  

3. kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné 
zkušenosti obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a vedoucí osoby 
obchodního zástupce, který je právnickou osobou, včetně seznamu dokladů, které 
bude instituce elektronických peněz vyžadovat pro tyto účely od obchodního 
zástupce, 

4. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné 
zkušenosti každé osoby podle bodu 3, 

5. způsobu uchování, evidování a aktualizování údajů o každé osobě podle bodu 3.   
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§ 9 

      Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 
platební instituce a jejích přílohách, s výjimkou změny kvalifikované účasti, je specifikace 
změny údaje a podle charakteru změny údaje a doklady podle § 8 odst. 2 až 4, případně 5 
a 6, u nichž dochází ke změně.  
 

§ 10 

 

     Náležitostmi žádosti o rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz jsou 
tyto údaje o doklady  

a) uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá a 

b) údaje a doklady podle § 8 odst. 2 až 4, u nichž dochází ke změně v souvislosti se změnou 
rozsahu činnosti. 

       
Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, změna údajů 

uvedených v žádosti o povolení a rozšíření povolení 

§ 11 
 

  (1) Podrobnostmi náležitostí žádostí o povolení k činnosti poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu jsou údaje o doklady k prokázání podmínek k výkonu činnosti 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, které obsahují informace o žadateli 
a informace související s výkonem požadované činnosti. 

 

(2) Údaji a doklady obsahujícími základní informace o žadateli jsou 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců,  
b) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,   
c) údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu, 
d) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování 

živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, 
e) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem za žadatele; je-li žadatel právnickou osobou 

též za každou vedoucí osobu žadatele,  
f) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou, 
g) seznam vedoucích osob s uvedením jejich údajů o osobě a za každou vedoucí osobu 

údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů a doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, 
h) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou 

osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, s uvedením jejich údajů o osobě, dále 
graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a výše kvalifikované účasti na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní 
hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení 
žadatele,  

i) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu 
podle písmene h) s uvedením jejich údajů o osobě, popis vykonávané funkce, údaje 
k opatření výpisu z Rejstříku trestů a doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, 

j) údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů za každou fyzickou osobu uvedenou v seznamu 
podle písmene h) a doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem za každou osobu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKMECKAT)



12 
 

uvedenou v seznamu podle písmene h). 
 
     (3) Údaji a doklady obsahujícími informace související s výkonem činnosti poskytovatele 
platebních služeb malého rozsahu jsou 
a) uvedení předmětu činnosti podle zákona, 
b) obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 58 odst. 2 zákona, 

s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,  
c) popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona 

a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním 
individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními 
a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání 
a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, 

d) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební 
transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona 
dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních 
prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních 
prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou 
záruku spolu s potvrzením osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona, že v případě vydání 
povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu bude tato smlouva 
uzavřena, 

e) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik podle vyhlášky upravující způsob 
plnění požadavků na řídící a kontrolní systém s uvedením způsobu zapracování 
jednotlivých požadavků do vnitřních předpisů žadatele, 

f) popis systému vyřizování stížností a reklamací podle vyhlášky upravující způsob plnění 
požadavků na řídící a kontrolní systém s uvedením způsobu zapracování jednotlivých 
požadavků do vnitřních předpisů žadatele. 
 
 (4) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 8 odst. 1 písm. b) 

zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá 
rovněž doklady o výši počátečního kapitálu5) a doklady o jeho původu.  

 
§ 12 

       Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a jejích přílohách jsou: 
a) informace související se změnou údaje a  
b) podle charakteru změny údaje a doklady podle § 11 odst. 2 až 4, u nichž dochází ke 
změně. 
 

§ 13 
 

       Náležitostmi žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb jsou tyto údaje a doklady: 
a) uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, 

b) údaje a doklady podle § 11 odst. 3 a 4, u nichž dochází ke změně v souvislosti se změnou 
rozsahu činnosti. 

 

 

 

 

                                                           
5) § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 
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Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, změna údajů 
uvedených v žádosti o povolení a rozšíření povolení  

 
§ 14 

      (1) Podrobnostmi náležitostí žádostí o povolení k činnosti vydavatele elektronických 
peněz malého rozsahu jsou údaje o doklady k prokázání splnění podmínek pro výkon 
činnosti vydavatele elektronických peněz, které obsahují informace o žadateli a informace 
související s výkonem požadované činnosti. 
 

(2) Údaji a doklady obsahujícími základní informace o žadateli jsou: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců,  
b) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,   
c) údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu, 
d) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování 

živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, 
e) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem za žadatele; je-li žadatel právnickou osobou 

též za každou vedoucí osobu žadatele,  
f) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou, 
g) seznam vedoucích osob s uvedením jejich údajů o osobě a za každou vedoucí osobu 

údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů a doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, 
h) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou 

osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, s uvedením jejich údajů o osobě, dále 
graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a výše kvalifikované účasti na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní 
hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení 
žadatele,  

i) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu 
podle písmene h) s uvedením jejich údajů o osobě, popis vykonávané funkce, údaje 
k opatření výpisu z Rejstříku trestů a doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, 

j) údaje k opatření výpisu z Rejstříku trestů za každou fyzickou osobu uvedenou v seznamu 
podle písmene h) a doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem za každou osobu 
uvedenou v seznamu podle písmene h). 

 

     (3) Údaji a doklady obsahujícími informace související s výkonem činnosti vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu jsou: 

a) uvedení předmětu činnosti podle zákona, 
b) obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 99 odst. 2 zákona, 

s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,  
c) popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 67 odst. 1 zákona 

a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním 
individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními 
a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání 
a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, 

d) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební 
transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona 
dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních 
prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních 
prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou 
záruku spolu s potvrzením osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona, že v případě vydání 
povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu bude tato smlouva 
uzavřena, 
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e) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik podle vyhlášky upravující způsob 
plnění požadavků na řídící a kontrolní systém s uvedením způsobu zapracování 
jednotlivých požadavků do vnitřních předpisů žadatele, 

f) popis systému vyřizování stížností a reklamací podle vyhlášky upravující způsob plnění 
požadavků na řídící a kontrolní systém s uvedením způsobu zapracování jednotlivých 
požadavků do vnitřních předpisů žadatele. 
 
(4) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 67 odst. 1 písm. d) 

zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá 
rovněž doklady o výši počátečního kapitálu5) a doklady o jeho původu.  
 

§ 15 

       Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 
vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a jejích přílohách jsou: 
a) informace související se změnou údaje a  
b) podle charakteru změny údaje a doklady podle § 14 odst. 2 až 4, u nichž dochází ke 
změně. 
 

§ 16 
 

       Náležitostmi žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb jsou tyto údaje a doklady 
a) uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, 

b) údaje a doklady podle § 14 odst. 3 a 4, u nichž dochází ke změně v souvislosti se změnou 
rozsahu činnosti. 

 

Kvalifikovaná účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz  a jejich 
ovládnutí 

§ 17 
 

   (1) Podrobnostmi náležitostí oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na 
platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo  je ovládnout jsou tyto údaje a 
doklady: 

a) údaje o osobě, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být 
ovládána, 

b) uvedení stávající, nově nabývané a výsledné výše kvalifikované účasti na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,  

c) strategický záměr, který obsahuje 
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební 

instituce nebo instituce elektronických peněz ovládána, 
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém 

výhledu, 
3. předpokládanou míru zapojení do řízení platební instituce nebo instituce 

elektronických peněz, 
4. podpory platební instituce nebo instituce elektronických peněz vlastními zdroji, pokud 

to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,  
5. dohody s jinými společníky platební instituce nebo instituce elektronických peněz,  
6. předpokládané změny v činnosti organizátora regulovaného trhu, způsobu financování 

dalšího rozvoje včetně politiky rozdělování dividend, řídícího a kontrolního systému, 
předpokládaných změn osob s klíčovou funkcí, strategického rozvoje, způsobu 
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rozdělování fondů a politiky úhrady ztrát, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% 
podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,  

d) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, 
je-li oznamovatel právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobou, 

e) doklady k posouzení důvěryhodnosti oznamovatele, 
f) finanční výkazy oznamovatele a další doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých má 

být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, 
g) doklad související s nabytím kvalifikované účasti oznamovatelem, 
h) přehled finančních a personálních vztahů žadatele a osob mu blízkých minimálně 

k členům vedoucího orgánu platební instituce nebo instituce elektronických peněz 
a právnické osoby, která ovládá platební instituci nebo instituci elektronických peněz,  

i) seznam osob, které jednáním ve shodě s oznamovatelem mají, nabudou nebo zvýší 
kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituce elektronických peněz, nebo je 
ovládnou, s uvedením jejich údajů o osobě, výše podílu na platební instituci nebo 
instituce elektronických peněz a popisu skutečnosti, na základě které dochází k jednání 
ve shodě, a v případě, že jde o osobu podléhající dohledu orgánu dohledu jiného státu, 
než je Česká republika, též uvedení tohoto orgánu dohledu, 

j) seznam členů voleného orgánu oznamovatele, je-li právnickou, s uvedením jejich údajů 
o osobě, popis vykonávané funkce a doklady k posouzení důvěryhodnosti, 

k) informace o personálním propojení oznamovatele s jinou právnickou osobou týkající se 
současného a minulého členství oznamovatele ve volených orgánech  jiných právnických 
osob za období posledních 10 let s uvedením údajů osobě jiné právnické osoby 
a vykonávané funkce a období výkonu funkce oznamovatele; je-li právnickou osobou, 
uvede tyto informace rovněž za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene j), 

l) údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát 
platební instituce nebo instituce elektronických peněz po nabytí nebo zvýšení 
kvalifikované účasti oznamovatelem,  

m) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k záměru této 
osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti platební instituce nebo 
instituce elektronických peněz, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem mimo území 
členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, a 

n) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí platební instituce nebo instituce 
elektronických peněz, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad o původu finančních zdrojů, 
kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou. 

 
(2) Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem v jiném členském státě a tato osoba 

podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, žadatel namísto údajů a 
dokladů podle odst. 1 písm. e), j) a k) předkládá potvrzení orgánu dohledu jiného členského 
státu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá 
žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti. 

 
     (3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na platební instituci 
nebo instituci elektronických peněz nebo jejich ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby 
platební instituce nebo instituce elektronických peněz, jsou součástí oznámení též tyto údaje 
a doklady 
a) údaje o osobě navrhované na vedoucí osobu s uvedením funkce, kterou má vykonávat, 
b) uvedení, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby; 

v případě změny počtu osob vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je 
navrhovaná změna spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny 
stávající vedoucí osoby se uvede též vedoucí osoba, která je nahrazována, 

c) aktualizovaná organizační struktura, dochází-li k její změně v souvislosti se změnou 
počtu vedoucích osob nebo změnou pravomocí a odpovědností, a 

d) za vedoucí osobu  
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKMECKAT)



16 
 

2. přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období 
posledních 10 let obsahující údaje o osobě právnické osoby, označení vykonávané 
funkce a období jejího výkonu, 

3. výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat 
souběžně s výkonem funkce, obsahující údaje o osobě a označení funkce 
s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a 

4. stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností. 
 

§ 18 

 

        Náležitostmi oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební 
instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat je ovládat jsou tyto údaje 
a doklady: 

a) údaje o osobě, na níž se má pozbýt nebo snížit kvalifikovaná účast nebo jež se má 
přestat ovládat, 

b) uvedení stávající, snižované a výsledné výše kvalifikované účasti na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,  

c) údaje o osobě, na níž má být kvalifikovaná účast převedena, je-li tato informace 
oznamovateli známa,  

d) datum, ke kterému má dojít k pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti nebo ke kterému 
oznamovatel přestane ovládnout platební instituci nebo instituci elektronických peněz, 
pokud je tato informace v době podání oznámení známa. 

 
§ 19 

Oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce na 
území České republiky a změna údajů uvedených v oznámení 

 

       (1) Náležitosti oznámení poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního 
zástupce na území České republiky za účelem jeho zápisu do seznamu platebních institucí 
nebo seznamu institucí elektronických peněz jsou tyto údaje a doklady: 

a) údaje o osobě obchodního zástupce,   
b) uvedení platebních služeb, které bude obchodní zástupce poskytovat pro platební 

instituci nebo instituci elektronických peněz, 
c) prohlášení platební instituce nebo instituce elektronických peněz, že 

1. vnitřní kontrolní mechanismy obchodního zástupce jsou vhodné z hlediska dodržování 
povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, 

2. obchodní zástupce prokázal důvěryhodnost, 
3. obchodní zástupce, který je fyzickou osobou, a vedoucí osoby obchodního zástupce 

prokázaly důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečné zkušenosti z hlediska 
řádného a obezřetného poskytování platebních služeb.  

      
        (2) Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v oznámení o poskytování 
platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce na území České republiky jsou: 
a) specifikace změny údaje o obchodním zástupci obsahující stávající údaj zapsaný 

v příslušném seznamu vedeným Českou národní bankou a údaj, který má být v seznamu 
zapsán, nemá-li být údaj zrušen bez náhrady, 

b) uvedení změny  rozsahu činností, které bude obchodní zástupce poskytovat pro 
oznamovatele, pokud má dojít ke změně rozsahu činností. 
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§ 20 
Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby (outsourcing) 

 

Náležitostmi oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o výkonu 
některých provozních činnosti, které souvisejí s poskytováním platebních služeb nebo 
s vydáváním elektronických peněz, jsou tyto údaje a doklady: 

 

a) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, 
b) uvedení provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, 
c) návrh smlouvy mezi platební institucí nebo institucí elektronických peněz a osobou, které 

bude svěřen výkon dohodnutých činností, obsahující rovněž údaje a informace nezbytné 
pro vyhodnocení, zda nedojde k podstatnému zhoršení fungování řídicího a kontrolního 
systému a podstatnému snížení možnosti České národní banky vykonávat dohled nad 
činností platební instituce nebo instituce elektronických peněz nebo k přenesení 
odpovědnosti osob vykonávajících obchodní vedení platební instituce nebo instituce 
elektronických peněz na jiné osoby. 
 

§ 21 
     Výkon činnosti v hostitelském členském státě 

 

      (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti nebo oznámení platební instituce, instituce 
elektronických peněz, které souvisejí s  poskytováním platebních služeb v hostitelském 
členském státě, jsou:  
a) uvedení, zda mají být platební služby v hostitelském státě poskytovány prostřednictvím, 

pobočky, prostřednictvím obchodního zástupce nebo jinak než prostřednictvím pobočky 
nebo obchodního zástupce, 

b) hostitelský členský stát, 
c) činnost, která bude v hostitelském členském státě poskytována a 
d) informace a údaje v rozsahu přílohy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se provádí čl. 28 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2366, která obsahuje údaje a informace související s výkonem platebních služeb 
v hostitelském členském státě v návaznosti na formu poskytování platebních služeb 
v hostitelském členském státě podle písmene a).  

 
      (2) Podrobnostmi žádosti nebo oznámení, které souvisejí s poskytováním služby 
informování o platebním účtu v hostitelském členském státě, jsou:  
a) uvedení, zda bude poskytování služby informování o platebním účtu poskytováno 

prostřednictvím pobočky, prostřednictvím obchodního zástupce nebo jinak než 
prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce 

b) údaje a informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a d). 
  

      (3) Náležitostmi oznámení změny údajů uvedených v žádosti nebo oznámení podle 
odstavce 1 a 2 jsou údaje a informace uvedené v odstavci 1 a 2, u nichž dochází ke změně.   

 
     (4) Příloha podle odstavce 1 písm. d) se předkládá v cizím jazyce, který je vzájemně 
akceptován orgánem dohledu hostitelského členského státu a Českou národní bankou.  
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§ 24 
Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení 

         Žádosti a oznámení se předkládají ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) 
nebo, není-li možné jej použít, jiný datový formát běžně používaný v elektronickém styku, 
který neumožňuje změnu obsahu. 

 
§ 25 

Společná ustanovení 

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu žádosti nebo oznámení 
vyžadované touto vyhláškou, uvede dotčená osoba tuto skutečnost v samostatné příloze 
k žádosti nebo oznámení společně s důvody, pro které nelze údaj uvést nebo doklad 
předložit, a tyto důvody přiměřeně doloží. 

(2)  Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některé podmínky pro udělení oprávnění 
z důvodu přednostní aplikace mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního 
řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu a ustanovení, jehož aplikace se dovolává. 

(3) Obecné pokyny, regulační nebo implementační technické normy vypracované na 
základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně 
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění 
mohou stanovit podrobnosti požadavků a náležitostí odlišně od této vyhlášky. V takovém 
případě se tyto předpisy použijí přednostně. 

§ 26 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 13. ledna 2018. 

 
 

Guvernér: 
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NÁVRH 

VYHLÁŠKA 

ze dne … … 2017 

 

o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, 
poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz 

malého rozsahu České národní bance 

 

 Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. /2017 Sb., o platebním styku, 
(dále jen „zákon“) k provedení § 30 odst. 2 a § 89 odst. 3 zákona a podle § 41 odst. 4 zákona 
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací 
vykazujícími subjekty České národní bance. 

 

§ 2 

Okruh vykazujících subjektů 

Vykazujícími subjekty podle této vyhlášky jsou: 

a) platební instituce, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank1),  
b) instituce elektronických peněz, která je finanční institucí podle zákona upravujícího 

činnost bank,  
c) platební instituce, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost 

bank, 
d) instituce elektronických peněz, která není finanční institucí podle zákona upravujícího 

činnost bank, 
e) zahraniční platební instituce a zahraniční instituce elektronických peněz z členského 

státu2 za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky, 
pokud náleží do sektoru finančních institucí, podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů ve 
Společenství 3), 

f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a  
g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu. 

 

 

 

                                                           
1) § 17a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 230/2009 Sb. 
2) § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
3) Příloha A kapitola 2. Institucionální sektory Finanční instituce (S.12) nařízení Rady (ES) č. 2223/96 
ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve  Společenství. 
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§ 3 

Vymezení pojmů 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,  
b) datovým souborem seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými 

strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány 
a zpracovávány jako celek, 

c) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem vykazujícího subjektu předkládají 
výkazy České národní bance a 

d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové 
zprávě a které splňují tyto požadavky:  
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci 

prostřednictvím certifikátu vydaného Českou národní bankou,  
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření 

zabezpečovacích značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní 
kontrolou a 

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je 
možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat. 

 

§ 4 

Předkládané výkazy 

 (1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy: 

a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha finanční platební instituce/finanční instituce 
elektronických peněz“, 

b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty finanční platební instituce/finanční 
instituce elektronických peněz“, 

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“, 
d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“ a 
e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce 

elektronických peněz“. 
  

(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c) a d) sestavuje a předkládá tyto výkazy: 

a) PLT(ČNB) 15-04 „Čtvrtletní rozvaha nefinanční platební instituce/nefinanční instituce 
elektronických peněz“, 

b) PLT(ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty nefinanční platební instituce/nefinanční 
instituce elektronických peněz“, 

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“, 
d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“ a  
e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce 

elektronických peněz“. 
 

(3) Vykazující subjekt podle § 2 písm. e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-
04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.  
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(4) Vykazující subjekt podle § 2 písm. f) a g) sestavuje a předkládá výkaz 
PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných 
elektronických peněz“. 

 

(5) Poskytuje-li vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) České národní bance 
informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu podle právního 
předpisu upravujícího předkládaní výkazů a dalších informací České národní bance4), 
sestavuje  
a předkládá tyto výkazy: 

a) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“, 
b) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“ a 
c) PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“. 
 

§ 5 

Společná ustanovení pro sestavování výkazů 

 (1) Obsah výkazů podle § 4 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

 (2) Výkazy podle § 4 sestavuje vykazující subjekt k poslednímu dni kalendářního 
čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a 
do 10. února následujícího roku po skončení 4. kalendářního čtvrtletí. 

  

 (3) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů přiměřeně jejich povaze 
v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky5) 
nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie6). 

  

 (4) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to 
požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným 
Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v 
kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním 
středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem 
mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo jednotné měně euro. V případě údajů ve 
výkaze PLT (ČNB) 30-04 mohou vykazující subjekty použít kurzy vyhlášené Evropskou 

                                                           
4) § 4 vyhlášky č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými 
papíry 
České národní bance. 
5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o 
uplatňování mezinárodních účetních standardů. 
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centrální bankou; postupují přitom podle právního předpisu upravujícího pravidla 
obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými 
papíry7). 

 

 (5) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu. 

 

§ 6 

Předkládání dalších informací do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů 

 (1) Pokud vykazující subjekty vydávají elektronické peníze anebo poskytují platební 
služby prostřednictvím pobočky8) nebo poskytují platební služby prostřednictvím obchodního 
zástupce, předkládají informace potřebné pro jejich zápis do seznamů nebo registrů 
vykazujících subjektů České národní bance v elektronické podobě se zaručeným 
elektronickým podpisem nebo zaručenou elektronickou pečetí9) založenou na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis vydanou kvalifikovaným poskytovatelem služeb 
vytvářejících důvěru ve formě datové zprávy. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a 
způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (2) Obsah požadovaných informací pro zápis do seznamů nebo registrů podle 
odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

  

 (3) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je Česká národní banka informována 
vykazujícím subjektem neprodleně poté, co dojde ke vzniku, zániku nebo změně skutečnosti 
zaznamenávané do seznamů nebo registrů u vykazujících subjektů. 

 

(4) Informace podle odstavce 3 je předkládána společně s oznámením o vydávání 
nebo distribuci elektronických peněz anebo poskytování platebních služeb prostřednictvím 
obchodního zástupce podle zvláštního právního předpisu upravujícího výkon činnosti 
platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého 
rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu10). 

§ 7 

Způsob a forma předkládání výkazů 

 (1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 4 v elektronické 
podobě prostřednictvím datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou 
dostupné prostřednictvím 

                                                           
7) § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 
družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. 
8) § 2 odst. 2 písm. h) zákona č.           /2017 Sb.  
9) § 6 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce 
10) § 19 vyhlášky č. …/… Sb., o  žádostech a oznámeních souvisejících s výkonem činnosti podle 

zákona o platebním styku. 
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a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů 
(SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

b)  vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu 
informací (EDI/EDIFACT), nebo 

c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu 
webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS). 

  

 (2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) 
a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným  
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.  

  

 (3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) 
opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou. 

  

§ 8 

Opravy a změny ve výkazech 

 (1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena 
změna v údajích výkazu, vykazující subjekt předloží výkaz s opravenými údaji České národní 
bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech 
nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto 
navazující výkazy. 

  

 (2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke 
změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt 
předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po ověření účetní závěrky 
auditorem. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým 
obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy. 

  

 (3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České 
národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy. 

  

§ 9 

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů 

 (1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance 
pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance 

a) jména a příjmení kontaktních osob, 

b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob a 

c) číslo kvalifikovaného certifikátu včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele 
certifikačních služeb, který jej vydal. 
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 (2) Vykazující subjekt informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu 
o změnách údajů uvedených v odstavci 1. 

  

§ 10 

Zrušovací ustanovení 

 Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi 
elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli 
elektronických peněz malého rozsahu České národní bance, se zrušuje. 

  

§ 11 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018. 

 

 

Guvernér: 
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Příloha č. 1  k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

 

Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných platebními 
institucemi a institucemi elektronických peněz České národní bance 

 

Výkaz: PLT(ČNB) 10 - 04 

Název: Čtvrtletní rozvaha finanční platební instituce/finanční instituce elektronických 
peněz 

Obsah:  

Výkaz obsahuje strukturu aktiv a pasiv podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění 
pozdějších předpisů. U položek účastí, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
rezerv a oceňovacích rozdílů není požadována detailní struktura. Údaje jsou vykazovány  
souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou 
v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce 
elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a písm. d) až e), pokud 
nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně za 
vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a 
písm. d až e), pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona.  
Položky aktiv jsou vykazovány k poslednímu dni sledovaného období v účetní hodnotě 
nekompenzované a kompenzované o opravné položky a oprávky, samostatně jsou rovněž 
uváděny opravné položky a oprávky. 

 

Výkaz: PLT(ČNB) 15 - 04 

Název: Čtvrtletní rozvaha nefinanční platební instituce/nefinanční instituce 
elektronických peněz 

Obsah:  

Výkaz obsahuje strukturu aktiv a pasiv podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní položky na úrovni velkých 
písmen a římských číslic. Položky krátkodobého finančního majetku, kapitálových fondů, 
rezervních fondů, výsledku hospodaření minulých let a bankovních úvěrů a výpomocí jsou 
dále členěny v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Údaje jsou vykazovány souhrnně za 
veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě 
platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz 
činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a písm. d) až e), pokud nesouvisejí s činnostmi 
uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně za vydávání elektronických 
peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a písm. d až e), pokud 
souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona.  Položky aktiv jsou 
vykazovány k poslednímu dni sledovaného období v účetní hodnotě nekompenzované a 
kompenzované o opravné položky a oprávky, samostatně jsou rovněž uváděny opravné 
položky a oprávky. 
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Výkaz: PLT(ČNB) 20 - 04 

Název: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty finanční platební instituce/finanční instituce 
elektronických peněz 

Obsah:  

Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku, resp. ztráty podle 
přílohy č. 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb. U položek výnosů z akcií a podílů a nákladů  
na zaměstnance není požadována detailní struktura. Údaje jsou vykazovány souhrnně za 
veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě 
platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz 
činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a písm. d) až e), pokud nesouvisejí s činnostmi 
uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona a samostatně za vydávání elektronických 
peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a písm. d až e), pokud 
souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Údaje jsou vykazovány 
od počátku roku do konce sledovaného období. 

 

Výkaz: PLT(ČNB) 25 - 04 

Název: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty nefinanční platební instituce/nefinanční instituce 
elektronických peněz 

Obsah:  

Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku, resp. ztráty podle 
přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Výkaz obsahuje základní položky na úrovni velkých 
písmen a římských číslic. Položka výnosů z dlouhodobého finančního majetku je dále 
členěna v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Údaje jsou vykazovány souhrnně za 
veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě 
platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz 
činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a písm. d) až e), pokud nesouvisejí s činnostmi 
uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně za vydávání elektronických 
peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a písm. d až e), pokud 
souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona.  Údaje jsou sledovány 
od počátku roku do konce sledovaného období. 

  

Výkaz: PLT(ČNB) 30 - 04 

Název: Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz 

Obsah:  

Hlášení obsahuje informace navazující na vyhlášku č. xxx/2017 Sb., kterou se stanoví 
některé požadavky na řídicí a kontrolní systém a pravidla pro výpočet výše kapitálu, jakož i 
pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti a podle zákona o platebním styku. V části 
týkající se kapitálu sleduje jeho jednotlivé složky podle třetí části vyhlášky č. xxx/2017 Sb. k 
poslednímu dni sledovaného období. Dále obsahuje informace o způsobu propočtu 
kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů uvedených ve vyhlášce č. xxx/2017 Sb. 
a přebytek nebo nedostatek kapitálu. Zde uváděné údaje představují buďto stav k 
poslednímu dni vykazujícího období nebo údaje za předcházející období známé k 
poslednímu dni vykazujícího období. 
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Část týkající se kapitálu vyplňují všechny vykazující subjekty jednotně, z částí týkajících se 
propočtu kapitálových požadavků pro platební činnosti vždy jenom tu část, která odpovídá 
jimi zvolenému a schválenému přístupu podle vyhlášky č. xxx/2017 Sb. Pokud instituce 
elektronických peněz zároveň poskytuje i platební služby nesouvisející s vydáváním 
elektronických peněz, vyplňuje samostatně části odpovídající zvolenému přístupu pro 
platební služby a část týkající se kapitálového požadavku k elektronickým penězům v oběhu.  

 

Výkaz: PLT(ČNB) 40-04 

Název: Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných 
elektronických peněz 

Obsah:  

Hlášení obsahuje strukturu peněžních prostředků platební instituce, instituce elektronických 
peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu, které jim byly svěřeny za účelem provedení platební transakce, resp. 
peněžních prostředků instituce elektronických peněz nebo vydavatelů elektronických peněz 
malého rozsahu, které odpovídají finančním závazkům z vydaných elektronických peněz, jež 
mohou být investovány pouze do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Samostatně se uvádějí 
položky hotovosti, účtů u bank, dluhopisů v členění podle tabulky č. 2 přílohy č. 20  
k vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, a cenné 
papíry kolektivního investování. Údaje se uvádějí podle stavu k poslednímu dni sledovaného 
období. Dále platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních 
služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu uvádějí objem 
platebních transakcí uskutečněných v jednotlivých měsících sledovaného období a instituce 
elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu údaje  
o objemu vydaných elektronických peněz a údaje o průměru elektronických peněz v oběhu  
za jednotlivé měsíce sledovaného čtvrtletí. 

  

Výkaz: PLT(ČNB) 50-04  

Název: Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických 
peněz 

Obsah:  

Hlášení obsahuje údaje o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, 
kvalifikovaných účastech a významnějších majetkových účastech platební instituce nebo 
instituce elektronických peněz. Uvádí se základní identifikační údaje, údaje o základním 
kapitálu v rozlišení na Českou republiku, členské státy Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru a ostatní státy, základní identifikační údaje, funkce  
a údaje o nástupu do funkce členů statutárního orgánu a dozorčího orgánu, základní 
identifikační údaje, funkce, hlavní pracovní oblasti a údaj o nástupu do funkce řídicích 
pracovníků, údaje o akcionářské struktuře a kvalifikovaných účastech vykazujícího subjektu  
a kvalifikované účasti vykazujícího subjektu na jiných právnických osobách.  
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Výkaz: PLT (ČNB) 19-04 

Název: Vybrané položky z účetních výkazů 

Obsah: 

Výkaz obsahuje ty položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které mohou být použity, resp. 
souvisejí s poskytováním platebních služeb, vydáváním elektronických peněz a dodržováním 
pravidel výkonu činnosti. Údaje se uvádějí souhrnně za veškerou činnost a samostatně za 
poskytování platebních služeb, což jsou v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 
zákona a v případě instituce elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a 
písm. d) až e), pokud nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona 
a samostatně za vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 
písm. a) a b) a písm. d) až e), pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) 
a b) zákona.  

 

Výkaz: PLT (ČNB) 70-04 

Název: Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz 

Obsah: 

Výkaz obsahuje celkový objem platebních transakcí uskutečněných ve sledovaném období  
a celkový objem vydaných elektronických peněz ve sledovaném období za činnosti 
provozované na území České republiky.   
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Příloha č. 2  k vyhlášce č. .../2017 Sb. 

 

Rozsah informací předkládaných České národní bance k zápisu poboček a 
obchodních zástupců do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů 

 

 Informace požadované pro zápis poboček a obchodních zástupců do seznamů nebo 
registrů vykazujících subjektů zahrnují 

  

a) základní identifikační údaje o zastoupeném, tj. v případě právnické osoby identifikační 
číslo osoby, obchodní firmu a adresu sídla, resp. v případě fyzické osoby jméno, popřípadě 
jména, příjmení, tituly před a za jménem, datum narození, adresu bydliště, 

  

b) základní identifikační údaje o pobočce, resp. pobočkách, tj. jejich označení (pořadové 
číslo) a adresu, 

  

c) základní identifikační údaje o obchodním zástupci, který je  fyzickou osobou, resp. 
obchodních zástupcích, kteří jsou fyzickými osobami, tj. jejich pořadové číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, tituly před a za jménem, datum narození, adresu bydliště, 
identifikační číslo osoby, pokud ho mají přiděleno, 

  

d) základní identifikační údaje o obchodním zástupci, který je právnickou osobou, resp. 
obchodních zástupcích, kteří jsou právnickými osobami, tj. pořadové číslo, identifikační číslo 
osoby, obchodní firmu a adresu sídla, 

  

e) údaje o okruhu poskytovaných služeb, 

  

f) u jednotlivého obchodního zástupce, který je právnickou osobou, základní identifikační 
údaje o jeho vedoucích osobách, tj. jejich pořadové číslo, jméno popřípadě jména, příjmení, 
datum narození, adresu bydliště, 

  

g) u jednotlivé pobočky nebo obchodního zástupce informaci o tom, zda se jedná o nový 
zápis, opravu již existujícího záznamu nebo výmaz záznamu, 

  

h) kontaktní údaje osoby předávající datovou zprávu. 
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NÁVRH 
 

VYHLÁŠKA 

ze dne      2017, 

o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o 
platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce 
elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

   

       Česká národní banka stanoví k provedení § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 20 odst. 4, § 46 
odst. 2, § 48 odst. 4, § 59 odst. 4, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4 a § 100 odst. 4 
zákona č. .. /2017 Sb., o platebním styku: 

 

ČÁST PRVNÍ 

  OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 2 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje  
d) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce, instituce 

elektronických peněz a správce informací o platebním účtu a způsob plnění požadavků 
na systém vyřizování stížností a systém řízení bezpečnostních a provozních rizik 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu, 

e) minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění pro 
platební instituci, instituci elektronických peněz a správce informací o platebním účtu a  

f) pravidla pro výpočet výše kapitálu a kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce 
elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu 
kapitálové přiměřenosti uplatňovat. 
 

ČÁST DRUHÁ 

ŘÍDICÍ  A  KONTROLNÍ  SYSTÉM 

Hlava I 
Řídicí a kontrolní systém platební instituce 

(K § 20 odst. 4 zákona) 
 
 

Předpoklady řádné správy a řízení  
 

§ 2 
 

(1)  Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval veškeré její 
činnosti. Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce je vždy také systém 

                                                           
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních 
službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a 
nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních 
službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a 
zrušuje směrnice 97/5/ES. 
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vnitřních zásad a postupů k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. 

 

(2)  Platební instituce využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji 
prostředí, v němž podniká.  

 

(3)  Platební instituce zajistí, aby byl řídicí a kontrolní systém přiměřený rozsahu, povaze 
a složitosti činností, a vždy zajišťuje  
a) trvalý soulad s podmínkami, za kterých bylo platební instituci uděleno povolení k výkonu 

činnosti, a dalšími stanovenými požadavky a pravidly, 
b) řádný a obezřetný výkon činností a efektivnost při naplňování strategie podnikání a 
c) dostatečnost a spolehlivost informací používaných pro rozhodování a výkon dalších 

činností platební instituce.  

§ 3 
 

(4)  Platební instituce zajistí, aby řídicí a kontrolní systém plnil stanovené funkce také 
v případě výkonu činnosti prostřednictvím obchodních zástupců nebo dalších osob (dále jen 
„outsourcing“).  

 

(5)  Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby sjednání outsourcingu 
neomezilo soulad činností, které jsou předmětem outsourcingu, s právními předpisy, 
možnost jejich kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči České národní 
bance, výkon dohledu včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u 
poskytovatele outsourcingu a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených 
právními předpisy. 

 

(6)  Platební instituce zajistí, aby smlouva upravující outsourcing, včetně jejích změn, 
byla uzavřena způsobem, který umožňuje zachycení jejího obsahu a určení osob, které ji 
uzavřely. 

§ 4 

(7)  Platební instituce prokazatelně promítne požadavky stanovené na řídicí a kontrolní 
systém a postupy k jejich naplňování do strategií, organizačního řádu, plánů a dalších vnitřně 
stanovených zásad a postupů platební instituce (dále jen „vnitřní předpis“). 

 

(8)  Platební instituce stanoví postup pro přijímání a změny vnitřních předpisů a zajistí, 
aby vnitřní předpisy a uplatňované postupy byly pravidelně vyhodnocovány a případně 
upravovány.  

 

(9)  Platební instituce zajistí, aby všichni zaměstnanci byli s vnitřními předpisy 
v potřebném rozsahu seznámeni a postupovali v souladu s nimi. 

 

(10)  Platební instituce promítne k naplnění předpokladu řádné správy a řízení do 
vnitřních předpisů vybrané uznávané a osvědčené principy a postupy vydávané uznávanými 
osobami a využívané při činnostech obdobného charakteru (dále jen „uznávaný standard“) a 
soustavně je uplatňuje. Platební instituce pravidelně prověřuje, zda jí zvolené a uplatňované 
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uznávané standardy jsou nadále vhodné a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jejích 
činností a  zjištěné nedostatky odstraní. 

 

(11)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce zajistí, aby byla jasně stanovena 
oprávnění ke schvalování a podpisování dokumentů v rámci činnosti platební instituce a 
veškeré relevantní schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti včetně 
souvisejících odpovědností, pravomocí a vnitřních předpisů bylo možné zaznamenávat, 
uchovávat a zpětně získat. 

 
(12)  Platební instituce zajistí, že součástí vnitřních předpisů jsou pravidla pro 

evidování reklamací a stížností klientů, jejich vyřizování a sledování přijatých opatření; přitom 
přihlédne k obecným pokynům Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví)13, Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)14) 

a Společného výboru evropských orgánů dohledu15,16. 
 

§ 5 
 

(13)  Představenstvo, anebo jiný orgán nebo osoba s obdobnou působností (dále 
jen „řídicí orgán“) zajistí vytvoření funkčního a efektivního řídicího a kontrolního systému 
platební instituce a odpovídá za jeho soustavné udržování a uplatňování.  

 

(14)  Řídicí orgán zajistí stanovení strategie podnikání včetně kontrolovatelných 
cílů a zásad jejího naplňování, včetně rozpracování postupů pro naplňování strategie 
a každodenního řízení výkonu činnosti platební instituce.  

 

(15)  Řídicí orgán zajistí stanovení a udržování funkčního a efektivního 
organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných činností a zamezování vzniku 
možných střetů zájmů. 

 

(16)  Řídicí orgán zajistí vytvoření a udržování funkčního a efektivního 
informačního systému včetně systému vnitřních hlášení a statisticko-evidenčních systémů 
tak, aby poskytoval spolehlivé a dostatečné informace a aby zajistil adekvátnost vnitřní i 
vnější komunikace při výkonu činností platební instituce. 

§ 6 
 

(17)  Řídicí orgán zajistí stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro 
výběr, odměňování, hodnocení a motivování zaměstnanců; součástí zásad je též požadavek, 
aby veškeré činnosti prováděli kvalifikovaní zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi 
a zkušenostmi.  

 

                                                           
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění. 
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES, v platném znění. 
15 Například čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010. 
16 Např. Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví 
(EBA) ze dne 27. května 2014 (JC 2014 43). 
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(18)  Řídicí orgán zajistí stanovení jednoznačně formulovaných etických zásad 
a předpokládaných modelů chování a jednání zaměstnanců v souladu s těmito zásadami 
a jejich prosazování. 

 

(19)  Řídicí orgán zajistí, aby všichni zaměstnanci rozuměli své úloze v řídicím 
a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili. 

  
(20)  Řídicí orgán zajistí uplatňování takových způsobů a metod řízení, které vedou 

k zamezení nežádoucím postupům, zejména upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, 
které nejsou v souladu s naplňováním strategie podnikání, systému odměňování, který je 
nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu nebo jiných nevhodných stimulech, anebo není 
dostatečně transparentní, nebo jiným postupům, které umožňují nebo by mohly umožnit 
zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků. 

 
(21)  Řídicí orgán zajistí, že jsou stanoveny, udržovány a uplatňovány 

a) požadavky na důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon svých 
činností, včetně členů orgánů a výborů, pokud jsou zřízeny, a 

b) působnosti a požadavky při  

1. prokazování požadovaných znalostí a zkušeností a důvěryhodnosti,  

2. prověřování trvající důvěryhodnosti a 

3. prověřování, zda znalosti a zkušenosti osob, jimiž platební instituce zabezpečuje 
výkon svých činností, jsou stále aktuální a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 
činností. 

 
(22)  Řídicí orgán zajistí, že povinná osoba vyčlení odpovídající a dostatečné 

kapacity pro výkon činností a soustavně uplatňuje řádné řídicí, administrativní, účetní a další 
postupy, včetně řádných postupů pro 

a) zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, 

b) zajištění spolehlivosti finanční a provozní kontroly, 

c) zajištění účinnosti kontrolních a bezpečnostních opatření při zpracování a evidenci 
informací, 

d) zajištění spolehlivosti systému výběru obchodních zástupců, 

e) zajištění účinnosti kontroly činnosti obchodních zástupců, jejichž prostřednictvím 
platební instituce poskytuje platební služby,  

f) zajištění adekvátnosti vnitřní i vnější komunikace při výkonu činností platební instituce 
a 

g) zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování platební instituce na 
finančním trhu v souladu s předmětem a plánem její činnosti. 

§ 7 

(23)  Řídicí orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje strategii podnikání, 
organizační uspořádání, strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou 
přiměřeností, strategii rozvoje informačního systému, zásady systému vnitřní kontroly a 
bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém. 
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(24)  Řídicí orgán schvaluje nové produkty, činnosti a systémy mající pro platební 
instituci zásadní význam a soustavu limitů, kterou platební instituce bude používat pro 
usměrňování rizik, ledaže tyto pravomoci řídicí orgán přenesl na jím určené výbory. 

 

(25)  Řídicí orgán schvaluje věcné, organizační, personální a další zajištění řízení 
rizik, výkonu compliance a vnitřního auditu, včetně předmětu a cílů jejich činnosti. Řídicí 
orgán schvaluje plány činnosti vnitřního auditu. 

 

(26)  Řídicí orgán včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která 
jsou mu předkládána zejména z příslušných řídicích úrovní, v rámci výkonu řízení rizik, 
compliance a vnitřního auditu, statutárním auditorem nebo auditorskou společností (dále jen 
„auditor“) nebo příslušnými orgány dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá řídicí 
orgán odpovídající opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu. 

 

(27)  Řídicí orgán alespoň jednou ročně vyhodnocuje celkovou funkčnost a 
efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistí kroky k nápravě zjištěných nedostatků.  

§ 8 
 

(28)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce umožňuje včasné rozpoznávání 
střetů zájmů a oblastí jejich možného vzniku a zahrnuje odpovídající postupy pro omezování 
střetů zájmů a oddělení neslučitelných činností. 

 

(29)  Orgánům, zaměstnancům, útvarům a výborům, pokud jsou zřízeny, jsou na 
všech řídicích a organizačních úrovních přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo 
dostatečně zamezeno vzniku možného střetu zájmů. Platební instituce stanoví 
zaměstnancům povinnost informovat ji stanoveným způsobem bez zbytečného odkladu o 
vzniklém nebo hrozícím střetu zájmů, zejména pokud se takový střet týká nebo mohl týkat 
zaměstnance samého. 

 
(30)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byla zajištěna 

odpovídající nezávislost a zamezení střetům zájmů při výkonu kontrolních činností. 
 

(31)  Oblasti střetu zájmů a oblasti jejich možného vzniku jsou předmětem 
nezávislého prověřování. 

§ 9 
 

(32)  Platební instituce zajistí, aby příslušné orgány, zaměstnanci, útvary a výbory, 
pokud jsou zřízeny, měli pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozici 
informace, které jsou spolehlivé a dostatečné.  

 

(33)  Platební instituce zajistí, aby řídicí orgán byl vždy informován 
a) neprodleně v případech, kdy se likvidní situace platební instituce výrazně nepříznivě 

mění,  
b) bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě 

ovlivnit finanční situaci platební instituce, včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího 
prostředí, a 

c) bez zbytečného odkladu o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení akceptované 
míry podstupovaného rizika.  
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(34)  Platební instituce zajistí, aby členům řídicího orgánu a dalším příslušným 
osobám v platební instituci byly soustavně k dispozici informace  

a) o dodržování požadavků stanovených právními a vnitřními předpisy, včetně dodržování 
pravidel kapitálové přiměřenosti a investičních omezení, a 

b) o případných zjištěných významných rozdílech postupů platební instituce oproti 
požadavkům stanoveným právními a vnitřními předpisy. 

§ 10 

4. Platební instituce zajistí, aby propagační, marketingová a další sdělení a informace 
pro veřejnost byla vždy objektivní, jasná a neklamavá.  

§ 11 
 

(35)  Systém platební instituce pro vytváření, kontrolu a předávání informací České 
národní bance je vytvořen a udržován tak, aby poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a 
uceleně.  

 

(36)  Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou mechanismy 
vnitřní kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů, výkazů a dalších 
informací předkládaných České národní bance. Postupy uplatňované pro vytváření, kontrolu 
a předávání informací České národní bance, včetně předkládání výkazů, jsou zpětně 
vysledovatelné.  

Systém řízení rizik 

§ 12 
 

(37)  Platební instituce zajistí soustavné řízení rizik spojených s činnostmi platební 
instituce včetně činností, které jsou předmětem outsourcingu.  

(38)  Platební instituce rozpoznává a řídí rizika spojená s novými produkty, 
činnostmi a systémy, přičemž zajistí, aby rozpoznávání rizik umožňovalo odhalovat nová 
rizika. 

(39)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby poskytoval 
nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.  

(40)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce zohledňuje a zajišťuje soustavné 
řízení všech významných rizik, kterým je nebo může být vystavena s přihlédnutím k povaze, 
rozsahu a složitosti činností. Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně budoucí 
strategie podnikání platební instituce. 

(41)  Platební instituce soustavně řídí bezpečnostní a provozní rizika a  
a) zavede a udržuje zásady a postupy pro vyhodnocování a ovlivňování míry 

podstupovaného bezpečnostního a provozního rizika, včetně zohlednění málo 
častých významných událostí a  

b) vytvoří a udržuje pohotovostní plány, kterými se rozumí plány pro mimořádné 
situace včetně havarijních a krizových situací a pro obnovu činností, k zajištění 
schopnosti platební instituce průběžně vykonávat činnosti a k limitování ztrát v 
případě významného narušení činností. 

§ 13 
 

(42)  V rámci strategie řízení rizik platební instituce stanoví zejména  
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a) vnitřní vymezení významných rizik, kterým je nebo může být platební instituce 
vystavena, 

b) zásady řízení jednotlivých rizik, 
c) akceptovanou míru podstupovaného rizika a  
d) zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ krize likvidity a pro 

zajištění obnovitelnosti a kontinuity činností platební instituce v případě mimořádných 
událostí.  

(43)  Součástí řídicího a kontrolního systému jsou konkrétní postupy pro realizaci 
strategie řízení rizik. 

(44)  V rámci systému řízení rizik platební instituce stanoví kontrolní činnosti 
včetně kontrol dodržování stanovených postupů a limitů pro řízení rizik. 

§ 14 
 

(45)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo 
zajištěno, že platební instituce udržuje ke krytí rizik, kterým je nebo může být vystavena, také 
přiměřený kapitál. Strategie a postupy pro řízení rizik a strategie a postupy pro udržování 
kapitálu ke krytí rizik jsou ucelené a propojené.  

(46)  Pokud celková míra podstupovaných rizik i při zohlednění vlivu mechanismů 
vnitřní kontroly (celkový rizikový profil) není přiměřeně kryta kapitálem nebo jiným způsobem, 
platební instituce přijme vhodná opatření k nápravě. 

Systém vnitřní kontroly  

§ 15 
 

5. Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a postupy pro 
vnitřní kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti. Systém vnitřní 
kontroly platební instituce zahrnuje  
a) vhodné kontrolní mechanismy pro jednotlivé činnosti, včetně účetních a fyzických 

kontrol,  
b) kontroly po linii řízení, 
c) výkon compliance, 
d) výkon vnitřního auditu a 
e) sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému 

a jeho prvků. 

§ 16 
 

(47)  Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a 
postupy pro výkon compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit 
a) soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,  
b) vzájemný soulad vnitřních předpisů a 
c) soulad činností s právními a vnitřními předpisy. 

(48)  Zásady a postupy pro compliance jsou ucelené a propojené. 

§ 17 
 

(49)    Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byl zajištěn 
účinný výkon vnitřního auditu. 

(50)   Vnitřní audit vždy zahrnuje nezávislé prověření 
a) dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy,  
b) finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity, 
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c) úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví, 
d) dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných 

orgánům platební instituce, účetních a statistických informací a informací pro klienty,  
e) spolehlivosti systému sestavování, kontroly a předkládání výkazů a dalších informací 

České národní bance a 
f) dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly. 

 
     (3) Platební instituce zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto 
činnosti: 

a) sestavena analýza rizik, a to alespoň jednou ročně, 
b) sestaven strategický a periodický plán vnitřního auditu, 
c) vytvořen a udržován systém sledování nápravných opatření uložených na základě 

zjištění vnitřního auditu a 
d) vyhodnocena funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému, a to alespoň 

jednou ročně.  
 

      (4) Vnitřní audit musí informovat o zjištěných skutečnostech řídicí orgán platební instituce 
a dozorčí orgán, pokud takový orgán platební instituce má. V případě zjištění, která mohou 
významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci platební instituce, musí dát podnět 
k mimořádnému zasedání dozorčího orgánu, pokud takový orgán platební instituce má. 

§ 18 
 

(51)  Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo zajištěno 
sledování a vyhodnocování jeho funkčnosti a efektivnosti a bylo prováděno průběžně na 
všech řídicích a organizačních úrovních. 

(52)  Nedostatky řídicího a kontrolního systému odhalené po linii řízení, v rámci 
vnitřního auditu nebo na základě jiné vnitřní kontroly, auditorem nebo jiným způsobem, musí 
být bez zbytečného odkladu oznámeny příslušné řídicí úrovni a urychleně řešeny.  

(53)  Významné nedostatky řídicího a kontrolního systému musí být oznámeny 
řídicímu a dozorčímu orgánu, pokud takový orgán platební instituce má. 

(54)  Systém odhalování a ohlašování nedostatků řídicího a kontrolního systému 
musí být nastaven tak, aby umožňoval jejich včasnou nápravu. Účinnost přijatých opatření k 
nápravě je následně ověřována. 
 

 

Hlava II 

Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz 

(K § 78 odst. 4 zákona) 
 

§ 19 
Předpoklady řádné správy a řízení 

 
(55)  Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz pokrývá veškeré její 

činnosti. Součástí řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz je vždy také 
systém vnitřních zásad, pravidel a postupů k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu. 
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(56)  Instituce elektronických peněz při naplňování požadavků stanovených na 
řídicí a kontrolní systém využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji 
prostředí, v němž podniká. 

(57)  Pro naplnění dalších předpokladů řádné správy a řízení postupuje instituce 
elektronických peněz podle § 12 až 21.  

§ 20 
Systém řízení rizik 

Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz je nastaven tak, aby umožňoval 
soustavné řízení rizik. Pro naplnění dalších požadavků na systém a procesy řízení rizik 
postupuje instituce elektronických peněz podle § 22 až 24.  

 
§ 21 

Systém vnitřní kontroly  

Instituce elektronických peněz vytvoří, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro vnitřní 
kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti. Pro naplnění dalších 
požadavků na systém vnitřní kontroly postupuje instituce elektronických peněz podle § 15 až 
18   

Hlava III 
Řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu 

(K § 48 odst. 4 zákona) 
 

§ 22 
Předpoklady řádné správy a řízení 

 
(58) Řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu pokrývá veškeré 

jeho činnosti podle zákona. Součástí řídicího a kontrolního systému správce informací o 
platebním účtu je vždy také systém vnitřních zásad, pravidel a postupů k předcházení 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

 

(59)  Správce informací o platebním účtu při naplňování požadavků stanovených 
na řídicí a kontrolní systém využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji 
prostředí, v němž podniká. 

(60)  Pro naplnění dalších předpokladů řádné správy a řízení postupuje správce 
informací o platebním účtu podle § 2 až 11.  

§ 23 
Systém řízení rizik 

Řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu je nastaven tak, aby 
umožňoval soustavné řízení rizik. Pro naplnění dalších požadavků na systém a procesy 
řízení rizik postupuje správce informací o platebním účtu podle § 2 až 14.  

 
§ 24 

Systém vnitřní kontroly  

Správce informací o platebním účtu vytvoří, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro 
vnitřní kontrolu, která je součástí jeho běžné, zpravidla každodenní činnosti. Pro naplnění 
dalších požadavků na systém vnitřní kontroly postupuje správce informací o platebním účtu 
podle § 5 až 8. 
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Hlava IV 
Některé činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 

(K § 59 odst. 4 zákona) 

§ 25 
 

(61) Pro naplnění požadavků na systém vyřizování stížností postupuje 
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle § 4. 

(62) Pro naplnění požadavků na systém řízení bezpečnostních a provozních rizik 
postupuje poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle § 12. 

   

Hlava V 
Některé činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu  

(K § 100 odst. 4 zákona) 
 

§ 26 
 

(63) Pro naplnění požadavků na systém vyřizování stížností postupuje vydavatel 
elektronických peněz malého rozsahu podle § 4. 
 

(64) Pro naplnění požadavků na systém řízení bezpečnostních a provozních rizik 
postupuje vydavatel elektronických peněz služeb malého rozsahu podle § 12. 

 

ČÁST TŘETÍ 

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST 

Hlava I 
Kapitálová přiměřenost platební instituce 

(K § 16 odst. 5, § 74 odst. 6 zákona) 
 

§ 27 
Kapitál 

 
 (1) Kapitálem se rozumí  kapitál vymezený v článku 4 odst. 1 bodě 118 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, přičemž nejméně 75 % 
kapitálu tier 1 má podobu kmenového kapitálu tier 1 podle článku 50 uvedeného nařízení a 
kapitál tier 2 je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1. 

CELEX: 32015L2366 (čl. 4 bod 46). 
 

 (2) Pokud platební instituce patří do stejné skupiny jako jiná platební instituce, instituce, 
investiční společnost, pojišťovna nebo zajišťovna, nesmí do kapitálu zahrnout ty položky 
nebo jejich části, které jsou zahrnuty do kapitálu těchto osob.  
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CELEX: 32015L2366 (čl. 8 odst. 2). 

 

(65)  Pokud je platební instituce hybridní povahy a vykonává činnosti jiné, než je 
poskytování platebních služeb (dále jen „hybridní instituce“), nesmí do kapitálu zahrnout ty 
položky nebo jejich části, které jsou použity pro výkon jiných činností, než jsou činnosti, 
k jejichž výkonu je třeba povolení podle  zákona, s tím, že při výkonu těchto činností je 
takováto platební  instituce povinna udržovat určitou výši kapitálu podle jiných právních 
předpisů. 
CELEX: 32015L2366 (čl. 8 odst. 2). 

 
§ 28 

Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku 
6.  

(66)  Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku jsou 
a) přístup na základě režijních nákladů (dále jen „přístup A“), 
b) přístup na základě objemu plateb (dále jen „přístup B“), nebo 
c) přístup základního ukazatele (dále jen „přístup C“). 
CELEX: 32015L2366 (čl. 9). 

(67)  Hybridní instituce uplatní některý z přístupů pouze na činnosti podle  § 8 
zákona.  
CELEX: 32015L2366 (čl. 8 odst. 2). 

 

§ 29 
Přístup A 

 

(1) Kapitálový požadavek podle přístupu A se rovná 10 % ze součtu režijních nákladů za 
bezprostředně předcházející účetní období; režijními náklady se rozumí 

a) náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku a  

b) správní náklady17) nebo výkonová spotřeba, osobní náklady a daně a poplatky18). 

(2) Pokud došlo oproti bezprostředně předcházejícímu účetnímu období k významné 
změně v činnosti platební instituce, která stanovuje kapitálový požadavek přístupem A, může 
Česká národní banka v odůvodněných případech umožnit úpravu ve výpočtu tohoto 
kapitálového požadavku. 

(3) Platební instituce, která začala vykonávat svoji činnost v průběhu běžného účetního 
období, stanovuje kapitálový požadavek přístupem A ve výši  10 % ze součtu režijních 
nákladů plánovaných pro běžné účetní období, případně upravených podle požadavků 
České národní banky. 

                                                           
17) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými 
finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. 

18) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 
soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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CELEX: 32015L2366 (čl. 9 odst. 1 /část/). 

§ 30 
Přístup B 

 

(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem B se rovná součinu koeficientu podle § 32 
a částky, která se stanoví jako součet 

a) 4 % z části objemu plateb nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur, 
b) 2,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující 

částku odpovídající 10 000 000 eur, 
c) 1 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 10 000 000 eur a nepřesahující 

částku odpovídající 100 000 000 eur, 
d) 0,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 100 000 000 eur a 

nepřesahující částku odpovídající 250 000 000 eur a 
e) 0,25 % z části objemu plateb přesahující částku odpovídající 250 000 000 eur. 
CELEX: 32015L2366 (čl. 9 odst. 1 /část/). 

(2) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle 
odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká 
národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná. 

(3) Objem plateb představuje jednu dvanáctinu celkové částky platebních transakcí 
provedených platební institucí v bezprostředně předcházejícím účetním období. 

CELEX: 32015L2366 (čl. 9 odst. 1 /část/). 

 

    (4) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního 
období, stanoví objem plateb na základě svého plánu, případně upraveného podle 
požadavků České národní banky. 

CELEX: 32015L2366 (čl. 9 odst. 1 /část/). 

 
§ 31 

Přístup C 

 

      (1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem C se rovná součinu koeficientu podle 
§ 32 a částky, která se stanoví jako součet 

a) 10 % z hodnoty relevantního ukazatele nepřesahující částku odpovídající 2 500 000 eur, 

b) 8 % z hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 2 500 000 eur a 
nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur, 

c) 6 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a 
nepřesahující částku odpovídající 25 000 000 eur, 

d) 3 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 25 000 000 eur 
a nepřesahující částku odpovídající 50 000 000 eur a 
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e) 1,5 % z části hodnoty relevantního ukazatele přesahující částku odpovídající 50 000 000 
eur. 

    

     (2) Relevantní ukazatel se rovná součtu úrokových výnosů, úrokových nákladů, výnosů z 
poplatků a provizí a ostatních provozních výnosů a při výpočtu se postupuje takto: 

f) relevantní ukazatel je počítán na základě 12 měsíčních sledování z údajů ke konci 
posledního dvanáctiměsíčního účetního období, 

g) každá položka se zohledňuje v odpovídající kladné, anebo záporné hodnotě, 
h) do výpočtu hodnoty relevantního ukazatele se nezahrnují mimořádné a nepravidelné 

výnosy a 
i) hodnotu relevantního ukazatele lze snížit o náklady na outsourcing poskytovaný 

osobou, nad níž příslušný orgán dohledu vykonává srovnatelný dohled. 
 

     (3) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného 
účetního období, stanoví relevantní ukazatel na základě svého plánu, případně upraveného 
podle požadavků České národní banky. 

 

      (4) Pokud hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 2 je nižší než 80 % z průměru 
hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období, jako hodnota relevantního 
ukazatele se pro účely určení kapitálového požadavku podle odstavce 1 použije 80 % 
z průměru hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období. 

CELEX: 32015L2366 (čl. 9 odst. 1 /část/). 

  

      (5) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle 
odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká 
národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná. 

 
§ 32 

Koeficient  

Koeficient, který se používá při uplatnění přístupů B nebo C, je 
a) 0,5, poskytuje-li platební instituce pouze platební službu podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona, 
b) 0,8, poskytuje-li platební instituce platební službu podle § 3 odst. 1 písm. g) zákona, a 
c) 1, poskytuje-li platební instituce některou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) až 
e) zákona. 
CELEX: 32015L2366 (čl. 9 odst. 2). 
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Hlava II 

Kapitálová přiměřenost instituce elektronických peněz 

(K § 75 odst. 5 zákona) 

 

§ 33 

Výpočet kapitálové přiměřenosti  

Pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti instituce elektronických peněz se stanoví výše 
kapitálového požadavku ke krytí rizik jako součet kapitálových požadavků podle § 34 a 35.  

 

§ 34 

Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických 
peněz 

(68)  Kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických 
peněz se rovná 2 % z průměru elektronických peněz v oběhu. 

 

(69)  Pokud nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem 
instituci   elektronických peněz  je určena pro činnost podle …. zákona, vychází se při určení 
průměru elektronických peněz v oběhu z takové části těchto peněžních prostředků, která 
odpovídá spolehlivému odhadu na základě údajů z předchozích období.  

 

(70)  Pokud instituce elektronických peněz vydává elektronické peníze po dobu 
kratší než 6 kalendářních měsíců, rovná se tento kapitálový požadavek 2 % z průměru 
elektronických peněz v oběhu stanovených na základě jejího obchodního plánu, případně 
upraveného podle požadavků České národní banky. 

 
§ 35 

Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních 
služeb, které se netýkají elektronických peněz 

 

Pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních 
služeb, které se netýkají elektronických peněz, platí obdobně § 29 až 32.  

  

Hlava III 

Minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění 

(K § 17 odst. 3, § 46 odst. 2, § 75 odst. 3 zákona) 

§ 36 

Platební instituce, instituce elektronických peněz a správce informací o platebním účtu  
určí minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění 
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podle obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví o kritériích pro stanovení 
peněžní částky náhrady škody z pojištění nebo srovnatelné záruky. 

 

Pozn.: Obecné pokyny EBA jsou v přípravě (český název není zatím k dispozici) Draft 
Guidelines on the criteria on how to stipulate the minimum monetary amount of the 
professional indemnity insurance or other comparable guarantee under Article 5(4) of 
Directive (EU) 2015/2366 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 37 

 Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
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NÁVRH 

VYHLÁŠKA 

ze dne …….. 2017, 
 

o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 

 
Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. ...../2017 Sb., o platebním styku 

(dále jen „zákon“) k provedení § 118 odst. 4, § 119 odst. 4, § 122 odst. 5 zákona: 
 
 
                                                   ČÁST PRVNÍ 

 
§ 3 

Předmět úpravy 
 

Tato vyhláška stanoví  
a) vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností 

zúčtování a obsah jejích příloh,  
b) vzor tiskopisu oznámení změn údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování 

platebního systému s neodvolatelností zúčtování a obsah jeho příloh a 
c) obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního 

systému s neodvolatelností zúčtování (dále jen „ platební systém“) České národní 
bance. 

 
§ 4 

Vymezení pojmů 
 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 
3 měsíců vydaný cizím státem,  
1.  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická 

osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, 
2.  v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i 

cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla 
organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní 
odpovědnost právnických osob, 

b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence 
podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných 
evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací 
o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti 
proveden, a dokument opravňující k výkonu činnosti, je-li vydáván podle jiného právního 
předpisu, 

c) finančními výkazy 
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po 

které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 
3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též 
konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle 

                                                           
1) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.  
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jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto 
ověřená účetní závěrka, 

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná 
o fyzickou osobu, 

d) informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, 
sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického 
vybavení, 

e) obchodním plánem skutečně zamýšlený a realistický plán na první 3 roky činnosti, 
v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem 
k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je 
obchodní plán postaven,  

f) rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o úpadku podle zákona upravujícího úpadek 
a způsoby jeho řešení4), nebo obdobné rozhodnutí podle zákona cizího státu, 

g) údaji o osobě  
1. u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, 
2. u fyzické osoby jméno, anebo jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li 

přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, 
poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku 
také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

h) údaji o odborné praxi 
1. informace o druhu odborné praxe,  
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána, 
3. označení pracovního zařazení a popis vykonávané činnosti, 
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, 
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, 

pokud byl takový souhlas třeba,  
i) údaji o vzdělání 

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, studijní obor, doba 
trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případné získané 
akademické tituly a 

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost systému 
s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných 
akademických titulů. 

 

                                                           
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 18 zákona o účetnictví. 
4)  Insolvenční zákon a zrušený zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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ČÁST DRUHÁ 
POVOLENÍ A OZNÁMENÍ 

 

Žádost o povolení k provozování platebního systému  

(K § 118 odst. 4 zákona) 

 

§ 3  

(1)  Žádost o povolení k provozování platebního systému se podává na tiskopise, jehož 
vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou i přílohy podle odstavců 2 
až 6. 

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou 

a) společenskou smlouvu5) a její změny, 
b) doklad o oprávnění k podnikání, 
c) finanční výkazy a  
d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, 

o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly 
takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další 
fungování žadatele.  

(3) Přílohy obsahující informace související s činností systému jsou 

a) obchodní plán podložený reálnými ekonomickými propočty, 
b) strategie rozvoje činnosti zamýšleného systému, zejména ve vztahu k navrhovanému 

obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům, 
c) popis pravidel přístupu k rizikům obsahující alespoň 

1. návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovacích 
pravomocí, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je 
neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,  

2. zásady strategického a operativního řízení, 
3. zásady systému vnitřní kontroly, 
4. popis omezení systémového rizika, 
5. popis omezení rizika likvidity, 
6. předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti 

systému, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností včetně 
určení kontaktních osob, které budou přijímat oznámení podaná Českou národní 
bankou podle § 126 odst. 5 zákona, 

7. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního 
systému a statisticko-evidenčních systémů a bezpečnostních zásad včetně 
bezpečnostních zásad pro informační systém, 

 d)  pravidla systému minimálně v rozsahu podle § 112 zákona a 
 e) seznam  účastníků platebního systému, který obsahuje vždy obchodní firmu nebo 

název, sídlo nebo místo podnikaní a identifikační číslo, každého účastníka platebního 
systému. 

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách6) a osobách navrhovaných 
do vedení provozovatele platebního systému jsou 

a) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkce, 

                                                           
5) § 3 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 
6) § 2 odst. 2 písm. g) zákona o platebním styku. 
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b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí 
činnost v oblasti provozování platebního systému, 

c) doklady o bezúhonnosti vydané cizím státem každé vedoucí osoby a 
d) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný za každou vedoucí 

osobu. 

 (5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí7) na žadateli 
a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou 

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou 
osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi 
těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo 
jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž 
základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 4 k této vyhlášce 
vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,  

b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé 
osoby podle písmene a) a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou 
osobu uvedenou v tomto seznamu, 

c) doklady o bezúhonnosti vydané cizím státem každé osoby uvedené v písmeně a) a 
každé osoby, která je statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé 
osoby podle písmene a),  

d) doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a), 
e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a),   
f) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem.  
 

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, 
která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, 
se sídlem v jiném členském státě a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu ve státě 
jejího sídla, žadatel za tuto osobu předkládá  

a) přílohu podle odstavce 5 písm. d) a 
b) originál stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na 

žadateli ve státě jejího sídla, že mu nejsou známy žádné překážky z hlediska 
důvěryhodnosti této osoby, které by bránily tomu, aby se tato osoba účastnila v České 
republice na podnikání žadatele. 

 
§ 4 

 

(1) Je-li žadatelem o povolení k provozování platebního systému osoba podle § 118 
odst. 2 zákona, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. Součástí žádosti jsou i přílohy podle odstavce 2. 

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou 

a) doklad o oprávnění k podnikání a 
b) pravidla platebního systému. 

                                                           
7) § 2 odst. 2 písm. e) zákona o platebním styku. 
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§ 5 

Oznámení o změně údajů v žádosti o povolení k provozování platebního systému  

  (K § 119 odst. 4 zákona) 

 

      (1) Provozovatel platebního systému podává oznámení o změně údajů uvedených 
v žádosti o povolení k provozování platebního systému nebo jejích přílohách na tiskopise, 
jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, jde-li o osobu podle § 118 odst. 1 zákona, 
nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce, jde-li o osobu podle § 118 odst. 2 zákona.  

      (2) Součástí oznámení podle odstavce 1 jsou doklady a informace uvedené 

a) v § 3 odst. 2 až 6, jde-li o změnu údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách podle § 3, 
b) v § 4 odst. 2, jde-li o změnu údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách podle § 4, 
dosvědčující změnu údajů. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

§ 6 

Poskytování informací České národní bance 

(K § 122 odst. 5) 

 

(71) Provozovatel platebního systému poskytuje České národní bance   
a) rozvahu provozovatele platebního systému, 
b) výkaz zisku a ztráty provozovatele platebního systému a  
c) informaci o plnění podmínek, za kterých bylo uděleno povolení k provozování platebního 

systému. 
 

(72) Provozovatel platebního systému poskytuje informace podle odstavce 1 
České národní bance za kalendářní rok, nejpozději do 31. ledna následujícího roku, a to 
v písemné podobě.  
 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
SPOLEČNÁ, PŘECHODÁNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 7 

Společná ustanovení 
 

(1) Pokud je žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo jiné listiny 
prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele. Pravost podpisu žadatele na příloze 
podle předchozí věty musí být úředně ověřena. 

(2) Doklady podle § 3 odst. 2 písm. a) a b), odstavce 4 písm. c) a odstavce 5 písm. c) a 
d) a podle § 4 odst. 2 se předkládají v originálu nebo úředně ověřené kopii.  

(3) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou 
nebo uvedení údaje v tiskopise a nejsou-li tyto informace nebo údaje z žádosti dostatečně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKMECKAT)



 

50 
 

zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu 
předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží. 

(4) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně 
identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který 
splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou. 

(5) Cizí veřejná listina se opatří vyšším ověřením listin (superlegalizací), nestanoví-li 
mezinárodní smlouva9) kterou je Česká republika vázána, jinak. To neplatí pro cizí veřejnou 
listinu vydanou orgánem veřejné moci 

a) členského státu10) nebo 

b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; 
seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

 
                                                                            

§ 8 

Zrušovací ustanovení 

          Zrušuje se vyhláška č. 140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností 
zúčtování. 

§ 9 
 

Účinnost 
 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018. 

 

 

 

Guvernér: 

 
 

                                                           
9) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení 

požadavku ověřování cizích veřejných listin. 
10) § 2 odst. 2 písm. a) zákona o platebním styku. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.     /2017 Sb. 

 

VZOR 

 

Žádost  

o  povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle § 3 
vyhlášky 

Oznámení 

změny údajů v žádosti o povolení k provozování platebního systému 
s neodvolatelností zúčtování podle § 5 vyhlášky 

podle § 118 odst. 4 zákona č.  ......... Sb., o platebním styku. 
 

 

I. 

SPRÁVNÍ ORGÁN 

 

 

1. Název a adresa správního orgánu 

Název správního orgánu Česká národní banka 

Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 

Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

 

II. 

PŘEDMĚT PODÁNÍ 

2. Specifikace předmětu podání 

 

 žádost o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 

 

 

 oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního 
systému s neodvolatelností zúčtování 
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III. 

ŽADATEL1)/OZNAMOVATEL 

 

3. Identifikace žadatele/oznamovatele 

Obchodní firma, anebo název   

 

Identifikační číslo2)  

 

Telefonní číslo 

 

 

Adresa sídla (ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ, 

stát) 

 

Kontaktní údaje pro účely oznámení 
podle § 126 odst. 5 zákona 
o platebním styku (elektronická 
adresa, telefonní číslo)  

 

Pokud to zákon nebo povaha věci 
nevylučuje, přejete si zasílat 
korespondenci na elektronickou 
adresu3)? 

 

 

 

       ANO 

           

         NE 

            

 

Pokud ano, uveďte elektronickou adresu (e-
mail): 

 

 

IV.  

DALŠÍ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘEDĚTEM PODÁNÍ 

  

A. Kapitál  

 

                                                           
1) Založená právnická osoba nebo již existující právnická osoba. 
2) Bylo-li přiděleno. 
3) § 19 odst. 3 správního řádu. 
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4. Údaje o počátečním kapitálu provozovatele platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování (v tis. Kč) 

Výše počátečního kapitálu celkem 

   

z toho 

  

 

splacený základní kapitál  

 

 

 

 

splacené emisní ážio 

 

 

povinné rezervní fondy  

 

ostatní fondy vytvořené z rozdělení zisku, 
které lze použít výhradně k úhradě ztráty 
uvedené v účetní závěrce 

 

rozdíl nerozděleného zisku z předchozích 
období uvedený v účetní závěrce ověřené 
auditorem a schválené příslušným 
orgánem provozovatele platebního 
systému s neodvolatelností zúčtování, o 
jehož rozdělení příslušný orgán 
nerozhodl, a neuhrazené ztráty 
z předchozích období včetně ztráty za 
minulá období 

 

 

 

B. Vykonávané činnosti 

 

5.Výčet dalších činností, které provozovatel platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování vykonává nebo hodlá vykonávat  

Vykonávaná činnost 
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C. Vedoucí osoba provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování 

 

6. Základní identifikace vedoucí osoby platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování 

Jméno/jména 
a příjmení 
a rodné 
příjmení 

Rodné číslo2) 

/ Datum 
narození 

Místo 
narození 
ve formě 
– (stát, 
okres a 
obec) 

Státní 
občanství 

Adresa 
bydliště 
(ulice, číslo 
popisné, 
obec, část 
obce, PSČ a 
stát) 

Navrhovaná 
funkce 

      

      

      

 

D.  Seznam příloh 

 

7. Číselný seznam všech příloh4); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné 
ustanovení vyhlášky o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování) 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

IDENTIFIKACE DALŠÍCH OSOB 

 

Tuto žádost/toto oznámení podává žadatel/oznamovatel    

 

8. Identifikace osoby jednající jménem žadatele/oznamovatele 

                                                           
 
4) Jednotlivé přílohy k žádosti musí být očíslovány. Čísla příloh uvedená v seznamu musí odpovídat očíslování 

příloh. 
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Označení funkce  

Jméno   

Datum narození   

Adresa bydliště  

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ, stát) 

 

Adresa pro doručování, pokud 
je odlišná od adresy bydliště 

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ , 

stát)  

 

 

Tuto žádost/toto oznámení podává zástupce žadatele/oznamovatel  

 

 9. Identifikace osoby zastupující žadatele/oznamovatele 

Údaj o zástupci5)  

Jméno/ 

obchodní firma, anebo název6) 
 

Datum narození   

Identifikační číslo2)  

Adresa bydliště / sídla  

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ,stát)  

 

Adresa pro doručování, pokud 
je odlišná od adresy sídla/ 
bydliště  

 

                                                           
5) Například advokát, notář nebo obecný zmocněnec. 
6) Právnická osoba uvede též osobu, prostřednictvím které jedná. 
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(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ, 

stát ) 

 

VI. 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, v dokladech a v přílohách 
jsou pravdivé, aktuální a úplné. 

 

 

V 

  

Dne: 

  

Podpis: 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.     /2017 Sb. 

 

VZOR 

 

Žádost  

o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle § 4 
vyhlášky 

Oznámení 

změny údajů v žádosti o povolení k provozování platebního systému 
s neodvolatelností zúčtování podle § 5 vyhlášky 

 

podle § 118 odst. 4 zákona č.   /2017 Sb., o platebním styku. 
 

 

I. 

SPRÁVNÍ ORGÁN 

 

 

1. Název a adresa správního orgánu 

Název správního orgánu Česká národní banka 

Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 

Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

 

II. 

PŘEDMĚT PODÁNÍ 

 

2. Specifikace předmětu podání 

 

 žádost o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 

 

 

 oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního 
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systému s neodvolatelností zúčtování 

 

 

 

III. 

ŽADATEL1)/OZNAMOVATEL 

 

3. Identifikace žadatele/oznamovatele 

Obchodní firma, anebo název   

 

Identifikační číslo2)  

 

Telefonní číslo 

 

 

Adresa sídla (ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ, 

stát) 

 

Kontaktní údaje pro účely oznámení 
podle § 126 odst. 5 zákona 
o platebním styku (elektronická 
adresa, telefonní číslo)  

 

Pokud to zákon nebo povaha věci 
nevylučuje, přejete si zasílat 
korespondenci na elektronickou 
adresu3)? 

 

 

 

 

       ANO 

           

         NE 

            

 

Pokud ano, uveďte elektronickou adresu (e-
mail): 

 

 

                                                           
1) Založená právnická osoba nebo již existující právnická osoba. 
2) Uveďte, pokud bylo přiděleno. 
3) § 19 odst. 3 správního řádu. 
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4. Seznam příloh 

 

Číselný seznam všech příloh4); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení 
vyhlášky o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování) 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

IDENTIFIKACE DALŠÍCH OSOB 

 

Tuto žádost/toto oznámení podává žadatel/oznamovatel    

 

5. Identifikace osoby jednající jménem žadatele/oznamovatele 

Označení funkce  

Jméno   

Datum narození   

Adresa bydliště  

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ, stát) 

 

Adresa pro doručování, pokud 
je odlišná od adresy bydliště 

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

 

                                                           
4) Jednotlivé přílohy k žádosti musí být očíslovány. Čísla příloh uvedená v seznamu musí odpovídat očíslování 

příloh. 
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PSČ , 

stát)  

 

Tuto žádost/toto oznámení podává zástupce žadatele/oznamovatel  

 

 6. Identifikace osoby zastupující žadatele/oznamovatele 

Údaj o zástupci5)  

Jméno / obchodní firma, anebo 
název6)  

Datum narození   

Identifikační číslo2)  

Adresa bydliště / sídla  

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ,stát)  

 

Adresa pro doručování, pokud 
je odlišná od adresy sídla / 
bydliště  

(ulice, číslo popisné, 

obec, část obce, 

PSČ, 

stát ) 

 

 

V. 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, v dokladech a v přílohách 
jsou pravdivé, aktuální a úplné. 

 

                                                           
5) Například advokát, notář nebo obecný zmocněnec. 
6) Právnická osoba uvede též osobu, prostřednictvím které jedná. 
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V 

  

Dne: 

  

Podpis: 
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     Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2017 Sb.   

 

VZOR 

 

Dotazník 

k posouzení vedoucí osoby provozovatele platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování a jiných osob 

 

I. 

IDENTIFIKACE OSOBY A DALŠÍ ÚDAJE  

  

3. Identifikace osoby   

Jméno   

Rodné příjmení  

Rodné číslo1) Datum 
narození2) 

  

Místo narození  

(stát, okres a obec) 

 

Státní občanství  

                       

2. Uvedení právnické nebo fyzické osoby, ve které osoba uvedená v bodě 1 vykonává 
nebo bude vykonávat funkci vedoucí osoby  nebo v níž  je statutárním orgánem nebo 
jeho členem  

   provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování 

   jiná osoba3) 

V případě jiné osoby se uvede její obchodní firma nebo název. 

 

A. Základní informace 

 

3. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, případný návrh změn jeho 
organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného 
organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu 
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4. Popis pracovní náplně funkce, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci 
(povinnosti, odpovědnosti)4) 

 

 

 

 

 B. Dříve podané žádosti 

 

5. Informace o dříve podané žádosti 

Podal(a) jste (popř. jiná osoba) v minulosti orgánu dohledu v ČR žádost o předchozí 
souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

 

 

C. Další osobní údaje a informace 

  

6. Další osobní údaje a informace 

6.1 Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena? 

 ANO 

 NE        

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

6.2 Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle 
zákona, který upravuje živnostenské podnikání? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

6.3 Jaké funkce zastáváte souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby? 

 Žádné 
Pokud zastáváte souběžně další funkce, uveďte níže požadované 
údaje 

Název funkce Obchodní firma Identifikační číslo 
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D. Údaje o důvěryhodnosti osoby 

 

7. Údaje o rozhodnutí v trestním, správním nebo obdobném řízení nebo civilním řízení 

7.1 Byl(a) jste pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte 
příslušným rozhodnutím. 

 

7.2 Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení 
právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské 
činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či 
uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

7.3 Byl(a) jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na 
základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této 
právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena 
povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

 

8. Údaje o trestním, správním nebo obdobném řízení 

8.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech trestně stíhán(a)? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte 
obviněním, obžalobou. 

 

8.2 Bylo vůči Vám v posledních 10 letech vedeno přestupkové nebo obdobné řízení 
pro porušení povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské 
činnosti nebo v souvislosti se zákazem činnosti, s výjimkou řízení pro přestupky nebo 
obdobného řízení, za něž lze uložit sankce nepřevyšující 20 000 Kč? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
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9. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení 

9.1 Uveďte, zda bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí 
v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení 
na finančním trhu, nebo které může ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení 
probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno. 

 ANO 

 NE  

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

9.2 Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž 
by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

 

10. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost 

10.1 Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech 
vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o 
tom, že dlužník není v úpadku?  

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a 
podrobnosti. 

 

10.2 Vykonával(a) jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo 
dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou 
osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku 
této osoby, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním  rozhodnutí o tom, že dlužník 
není v úpadku?  

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ 
a podrobnosti. 

 

10.3 Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo 
jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, 
jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo 
ustanovení takový souhlas vyžadovalo? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
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11.Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách 

11.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo 
asociace, včetně zahraničních? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

11.2 Vykonával(a) jste v posledních 10 letech činnost jako statutární orgán, člen 
statutárního orgánu nebo  dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba 
oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy 
tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory, nebo 
asociace, včetně zahraničních? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

 

12. Informace související s  předložením dokladu o bezúhonnosti vydaným cizím 
státem 

Zdržoval(a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po 
dobu delší než 6 měsíců 

 ANO 

 

 NE 

Pokud ANO, uveďte stát nebo státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech 
nepřetržitě zdržoval(a) po dobu delší než 6 měsíců, a k žádosti/oznámení 
přiložte originály  dokladů o bezúhonnosti vydaných cizími státy. 

Seznam dotčených států: 

 

13. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na 
důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě přiložte listiny. 

 

 

 

 

 

 

II. 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti týkající se mé osoby a v této příloze jsou pravdivé, 
aktuální a úplné. 
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V  Dne:  Podpis: 

 

 

1) Uveďte, pokud bylo přiděleno. 
2) Uveďte, pokud nebylo přiděleno rodné číslo. 
3) Například osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebo oznamovateli. 

4) Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má 
posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.   
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

 

VZOR 

 

Dotazník 

 související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti  
 

 

I.  

 

1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí 

Jméno/jména a příjmení/obchodní firma, anebo název 

 

 

 

2. Označení právnické osoby, na níž je nabývána nebo zvyšována kvalifikovaná účast 

 

    platební systém s neodvolatelností zúčtování 

 

 

3. Dotazník  
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3.1 Nabýváte podíly vlastním jménem a na vlastní účet? 

 ANO 

 NE 

Pokud NE, uveďte podrobnosti. 

 

3.2 Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte, ve prospěch jaké osoby. 

 

3.3 Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva  na jinou 
osobu? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte, ve prospěch jaké osoby. 

 

 

3.4 Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou?  

Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

3.5 Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na osobě označené v bodě 2, nebo 
na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv, nebo která má možnost uplatňovat významný 
vliv na řízení na osobě označené v bodě 2? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu 
jednání ve shodě. 
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3.6 Máte peněžité či jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5% Vašeho vlastního 
kapitálu/majetku, nebo mohou mít účinek v této výši? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku 
závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně 
informace o prodlení s plněním takových závazků. 

 

 

4. Údaje o rozhodnutí v trestním, správním nebo obdobném řízení nebo civilním řízení 

4.1 Byl(a) jste pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte 
příslušným rozhodnutím. 

 

4.2 Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení 
právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské 
činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či 
uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

4.3 Byl(a) jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na 
základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy 
této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo 
uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
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5. Údaje o trestním, správním nebo obdobném řízení 

5.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech trestně stíhán(a)? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte 
obviněním, obžalobou. 

 

5.2 Bylo vůči Vám v posledních 10 letech vedeno přestupkové nebo obdobné řízení 
pro porušení povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či 
podnikatelské činnosti nebo v souvislosti se zákazem činnosti, s výjimkou řízení 
pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit sankce nepřevyšující 
20 000 Kč? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

 

6. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení 

6.1 Uveďte, zda bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí 
v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho 
působení na finančním trhu, nebo které může ohrozit Vaši finanční situaci, nebo 
takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno. 

 ANO 

 NE  

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

6.2 Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž 
by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není 
v úpadku?  

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

7. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost 

7.1 Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech 
vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním 
rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?  

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a 
podrobnosti. 

 

7.2 Vykonával(a) jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo 
dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za 
právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním 
rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním  rozhodnutí o 
tom, že dlužník není v úpadku?  
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 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a 
podrobnosti. 

 

7.3 Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo 
jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, 
jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo 
ustanovení takový souhlas vyžadovalo? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

 

8.Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách 

8.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo 
asociace, včetně zahraničních? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

8.2 Vykonával(a) jste v posledních 10 letech činnost jako statutární orgán, člen 
statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba 
oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy 
tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo 
asociace, včetně zahraničních? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

 

9. Informace související s  předložením dokladu o bezúhonnosti vydaným cizím státem 

a) v případě fyzické osoby 

Zdržoval(a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po 
dobu delší než 6 měsíců? 

 

 ANO 

 

 NE 

Pokud ANO, uveďte stát nebo státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech 
nepřetržitě zdržoval(a) po dobu delší než 6 měsíců, a k žádosti/oznámení 
přiložte originály  dokladů o bezúhonnosti vydaných  cizími státy. 

Seznam dotčených států: 

 

 

b) v případě právnické osoby 
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Máte nebo jste v posledních 3 letech měla organizační složku podniku mimo území 
České republiky?  

 ANO 

 

 NE 

Pokud ANO, uveďte dotčené státy a k žádosti/oznámení přiložte originály 
dokladů o bezúhonnosti vydaných cizími státy. 

Seznam dotčených států: 

 

 

10. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na 
důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě přiložte listiny. 

 

 

 

 

 

 

II. 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti týkající se mé osoby, přílohách a v tomto dotazníku 
jsou pravdivé, aktuální a úplné. 

 

V  Dne:  Podpis: 
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