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IX. 

Návrhy prováděcích předpisů 

k návrhu zákona o platebním styku 

 

 

V textu návrhu zákona je Česká národní banka zmocněna k vydání prováděcích předpisů, 
které upraví následující věcné okruhy: 

 

1) Licenční oblast 

a. náležitosti žádosti o povolení k činnosti platební instituce (§ 10 odst. 4) 

b. náležitosti žádosti o povolení k činnosti správce informací o platebním účtu (§ 
43 odst. 3) 

c. náležitosti žádosti o povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb 
malého rozsahu (§ 60 odst. 3) 

d. náležitosti žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz (§ 69 
odst. 4) 

e. náležitosti žádosti o povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu (§ 101 odst. 3) 

f. náležitosti oznámení záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou 
účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru 
ovládnout nebo přestat ovládat platební instituci nebo instituci elektronických 
peněz (§ 18 odst. 6, § 76 odst. 6) 

g. náležitosti zápisu obchodního zástupce platební instituce nebo instituce 
elektronických peněz při poskytování platebních služeb do příslušného 
seznamu (§ 27 odst. 4, § 86 odst. 4), 

h. náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
platební instituce, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických 
peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu (§ 11 odst. 2, § 44 odst. 2, §61 odst. 2, 
§ 70 odst. 2, § 102 odst. 2) 

V souvislosti s těmito žádostmi, oznámeními a informacemi stanoví prováděcí právní předpis 
také jejich formáty a další technické náležitosti pro zasílání České národní bance. 

 

2) Požadavky na platební instituce, správce informací o platebním účtu a instituce 
elektronických peněz 

a. náležitosti oznámení způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém 
platební instituce, správce platebních informací a instituce elektronických 
peněz, 

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

c. minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelné 
záruky pro platební instituce, správce informací o platebním účtu a instituce 
elektronických peněz, a 
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d. aktiva, do kterých může platební instituce, instituce elektronických peněz, 
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických 
peněz malého rozsahu investovat peněžní prostředky svěřené k provedení 
platební transakce (dále jen „investiční omezení“) 

3) Požadavky na poskytovatele platebním služeb malého rozsahu a vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu 

4) Poskytování informací platebních institucí, správce informací o platebním účtu, 
institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, 
vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

5) Pravidla pro povolení a fungování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 

a. náležitosti žádosti o povolení k provozování platebního systému s 
neodvolatelností zúčtování a obsah jejích příloh,  

b. náležitosti 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. 

6) Úprava jednotné terminologie ve vztahu k službám poskytovaným v rámci platebního 
účtu 

7) Hlášení závažných bezpečnostních incidentů a bezpečnostních a provozních rizik 
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Ad 1) Licenční oblast 

Stanoví se náležitosti žádostí a oznámení a jejich formáty a další technické náležitosti pro 
zaslání České národní bance. Nová úprava se nebude příliš lišit od současné podoby 
vyhlášky č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických 
peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz 
malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů, která bude doplněna o dosud neupravené 
oblasti, jako je např. udělení povolení správci informací o platebním účtu. 

Prováděcí předpis specifikuje informace nezbytné pro ČNB k řádnému posouzení žádostí 
podle podmínek stanovených zákonem (zejména pro posouzení důvěryhodnosti a odborné 
způsobilosti žadatele nebo osoby, jíž se to týká). 

Platební instituce 

 náležitosti žádosti o povolení k činnosti platební instituce (§ 10 odst. 4) 

 náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
(§ 11 odst. 2) 

 náležitosti zápisu obchodního zástupce do seznamu platebních institucí (§ 27 
odst. 4) a změna těchto údajů (§ 28 odst. 3) 

 náležitosti oznámení záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou 
účast na platební instituci nebo záměru ovládnout nebo přestat ovládat 
platební instituci (§ 18 odst. 6) 

 oznámení o úmyslu svěřit výkon některých provozní činností vztahujících se 
k poskytování platebních služeb jiné osobě (§ 29 odst. 4) 

 náležitosti žádosti o poskytování platebních služeb prostřednictvím pobočky 
nebo obchodního zástupce v hostitelském členském státě (§ 33 odst. 5) a 
změnu těchto údajů (§ 34 odst. 2) 

 náležitosti oznámení o úmyslu vykonávat platební služby v hostitelském 
členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce 
(§ 38 odst. 2) 

 
Správce informací o platebním účtu 

 náležitosti žádosti o povolení k činnosti správce informací o platebním účtu (§ 
43 odst. 3) 

 náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
(§ 44 odst. 2) 

 náležitosti žádosti o poskytování platebních služeb prostřednictvím pobočky 
nebo obchodního zástupce v hostitelském členském státě (§ 51 odst. 4) a 
změnu těchto údajů (§ 52 odst. 2) 

 náležitosti oznámení o úmyslu vykonávat platební služby v hostitelském 
členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce 
(§ 55 odst. 2) 
 

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu 

 náležitosti žádosti o povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb 
malého rozsahu (§ 60 odst. 3) 

 náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
(§ 61 odst. 2) 

 
Instituce elektronických peněž 

 náležitosti žádosti o povolení k činnosti instituci elektronických peněz (§ 69 
odst. 4) 

 náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
(§ 70 odst. 2) 
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 náležitosti zápisu obchodního zástupce do registru institucí elektronických 
peněz (§ 86 odst. 4) a změna těchto údajů (§ 87 odst. 3) 

 oznámení o úmyslu svěřit výkon některých provozní činností vztahujících se 
k poskytování platebních služeb jiné osobě (§ 88 odst. 4) 

 náležitosti žádosti o poskytování platebních služeb prostřednictvím pobočky 
nebo obchodního zástupce v hostitelském členském státě (§ 92 odst. 5) a 
změnu těchto údajů (§ 93 odst. 2) 

 náležitosti oznámení o úmyslu vykonávat platební služby v hostitelském 
členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce 
(§ 96 odst. 2) 

 
Vydavatele elektronických peněž malého rozsahu 

 náležitosti žádosti o povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu (§ 101 odst. 4) 

 náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
(§ 102 odst. 2) 
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Ad 2) Odborné požadavky na platební instituce, správce informací o platebním účtu a 
instituce elektronických peněz 

Problematika rozšíří dnes platnou vyhlášku č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních 
institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a 
vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů, která bude 
rozšířena o požadavek na pojištění a to jak platební instituce a instituce elektronických 
peněz, které poskytují služby informování o platebním účtu, nebo služby nepřímého udělení 
platebního příkazu, tak i správce informací o platebním účtu, jinak ke změnám oproti 
stávajícímu stavu nedochází. 

Řídící a kontrolní systém (§ 20 odst. 4, § 48 odst. 4, § 78 odst. 4) 

 nastavení řídícího a kontrolního systému a systému k předcházení legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

 promítnutí řídícího a kontrolního systému do vnitřních zásad a postupu 

 stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, 
hodnocení a motivování zaměstnanců; 

 stanovení strategie podnikání, organizační uspořádání, strategie řízení rizik, 
strategie související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností, strategie rozvoje 
informačního systému, zásady systému vnitřní kontroly a bezpečnostní zásady 
včetně bezpečnostních zásad pro informační systém 

 nastavení systému řízení rizik spojených s činnostmi platební instituce 

 nastavení systému vnitřní kontroly 

 nastavení zásad pro systém compliance 

 nastavení systému vnitřního auditu 

Kapitál a plnění kapitálové přiměřenosti (§ 16 odst. 5, § 74 odst. 6) 

 způsob vypočtu kapitálu a položky, které je a není možno zahrnout 

 vymezení původního kapitálu, dodatkového kapitálu, podřízeného dluhu a 
odčitatelné položky 

 vymezení přístupů pro vypočet kapitálové přiměřenosti 

Pojištění  

 vymezení minimální výše pojistného plnění stanovenou pro platební instituce (§ 17 
odst. 3) 

 vymezení minimální výše pojištění pro krytí rizik stanovených pro správce informací 
o platebním účtu (§46 odst. 2) 

 vymezení minimální výše pojistného plnění stanovenou pro instituci elektronických 
peněz (§ 75 odst. 3) 

Investiční omezení (§ 22 odst. 5, § 80 odst. 5) 

 vymezuje, co se míní aktivem s nízkým rizikem 
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Ad 3)  Odborné požadavky na poskytovatele platebním služeb malého rozsahu a 
vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

 
Nově bude po poskytovateli platebním služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických 
peněz malého rozsahu požadováno zřízení systému řízené bezpečnostních a provozních 
rizik a systému vyřizování stížností a reklamací uživatelů (§59 odst. 2 a § 100 odst. 4). Nové 
požadavky jsou dány úpravou směrnice o platebních službách. 
 
 

Ad 4)  Poskytování informací platebních institucí, správce informací o platebním účtu, 
institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, 
vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

Problematika rozšíří dnes platnou vyhlášku 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, 
která bude rozšířena o požadavek informační povinnosti i správce informací o platebním 
účtu. 
 
 

Ad 5)  Pravidla pro povolení a fungování platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování 

Tato oblast nedosahuje změn oproti současnému stavu, který je upraven ve vyhlášce 
140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování. Tedy nová vyhláška 
upravující pravidla povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 
a poskytování informací bude nadále stejné. 

Ve vyhlášce bude upraveno: 

a. náležitosti žádosti o povolení k provozování platebního systému s 
neodvolatelností zúčtování a obsah jejích příloh (§ 118 odst. 4)  

b. náležitosti oznámení změn údajů uvedených v žádosti o povolení k 
provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a obsah jeho 
příloh (§ 119 odst. 4) 

c. obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem 
platebního systému s neodvolatelností zúčtování (dále jen „ platební systém“) 
České národní bance (§ 122 odst. 5) 
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Ad 6)  Úprava jednotné terminologie ve vztahu k službám poskytovaným v rámci 
platebního účtu 

Tato úprava v prováděcím předpise je předpokládána již na základě zákona č. 452/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony.  
 
Česká národní banka (na základě § 197 odst. 3) vybere deset až dvacet služeb spojených 
s platebním účtem, které jsou v České republice nejčastěji využívány nebo pro spotřebitele 
představují nejvyšší náklady, a stanoví jednotné názvy a definice těchto služeb. Banky 
budou muset jednotné názvy používat ve smlouvách s klientem, v infomačních sděleních či 
v reklamních letácích. Cílem je umožnit klientovi orientaci v různých nabídkách. 
 
Tato úprava bude navazovat na standardy Evropského orgánu pro bankovnictví, které budou 
k dané oblasti vydána a na které se v současné době pouze čeká. Následně budou 
standardy do právního řádu promítnuty jako přímo použitelný předpis vydaný Evropskou 
komisí. 
 
 

Ad 7)  Hlášení bezpečnostních incidentů a bezpečnostních a provozních rizik 

Stanoví se náležitosti oznámení závažných bezpečnostních incidentů, který poskytovatel 
platebních služeb vystaven (§ 221 odst. 5) a jejich formáty a další technické náležitosti pro 
zaslání České národní bance. Také bude stanoven formát poskytování informací o 
bezpečnostních a provozních rizicích, kterým byl poskytovatel platebních služeb za rok 
vystaven, a podvodech, které zaznamenal (§ 228 odst. 3).  
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