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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VII. 

 
Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 31. října 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 29. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

Resort Připomínky Vypořádání 

MD Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

MO Bez připomínek.  

MPSV K § 9 odst. 1 

V ustanovení pod písmenem b) se rozlišuje, zda má žadatel o 
povolení nejen sídlo, ale i skutečné sídlo v České republice. 
Přitom pojem „skutečné sídlo“ není v návrhu zákona ani 
v českém právním řádu nijak vymezen, není tedy jasné, podle 
jakých kritérií a jakým způsobem se splnění této podmínky, 
nezbytné k vydání povolení, zjišťuje a vyhodnocuje. Pokud 
příslušné ustanovení směrnice EU uvedený pojem blíže 
specifikuje, je třeba na ně v návrhu zákona odkázat, v opačném 
případě doporučujeme pojem „skutečné sídlo“ v návrhu zákona 
vymezit. 

Stejnou připomínku uplatňujeme k § 44 odst. 1 písm. a), § 72 
odst. 1 písm. b), § 116 odst. 1 písm. c) a k § 124 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 písm. b). 

Vysvětleno. 

Pojem skutečné sídlo se vyskytuje i v OZ, jako místo 
skutečného (reálného) sídla. 

 K § 260 odst. 1 

Zatímco v uvedeném ustanovení je úplata za použití platebního 
prostředku dávána z hlediska její přiměřenosti do relace 
k přímým nákladům, které s použitím platebního prostředku 

Vysvětleno. 

Rozdíl vyplývá ze směrnice, která používá pojmy: actual costs 
vs. direct costs. 
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příjemci vznikají, v ustanoveních § 136 odst. 1, § 159 odst. 2 
písm. b), § 173, § 201 odst. 3 písm. b) a § 212 odst. 1 jsou různé 
druhy úplat (např. za výpověď závazku z rámcové smlouvy, 
vydání nového platebního prostředku, zpětnou výměnu 
elektronických peněz) porovnávány ve vztahu ke skutečným 
nákladům. 

Jsme názoru, že interpretace pojmů „přímé náklady“ a „skutečné 
náklady“ budou v praxi vyvolávat pochybnosti a problémy 
v konkrétních případech a proto v zájmu jednotného postupu 
doporučujeme jejich konkretizaci ať už v rámci vymezení pojmů v 
§ 2 odst. 4 návrhu zákona, nebo v prováděcím právním předpisu 
vydaném na základě zákonného zmocnění. 

MMR Bez připomínek.  

MPO K § 3 odst. 1 písm. f) – upozorňujeme, že pojem „poukazování 
peněz“ uvedený v závorce není veden jako legislativní zkratka 
(viz čl. 44 LPV) a dále se v normativním textu již více 
neobjevuje. Doporučujeme zvážit odstranění pojmu 
„(poukazování peněz)“. 

Neakceptováno. 

Pojem se dále využívá v praxi a je žádoucí, aby bylo zřejmé, co 
je pojmem myšleno. 

 K § 24  - upozorňujeme, že podle čl. 39 odst. 2 LPV, je třeba 
dát přednost krátkým paragrafům, v paragrafu by zpravidla 
nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na 
více paragrafů. Doporučujeme dle výše uvedeného článku LPV 
upravit také ustanovení § 87 a § 241. 

Neakceptováno. 

Připomínce ohledně počtu odstavců a délky ustanovení 
rozumíme, nicméně daná ustanovení obsahují ucelenou materii 
a není v zájmu srozumitelnosti textu tato ustanovení dále dělit. 

 K důvodové zprávě změnového zákona – zvláštní část, čl. 
IX (změna zákona o ochraně spotřebitele) 

Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit, jaké dopady bude 
mít navrhovaná úprava § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na 
spotřebitele a jaké náklady jsou (z pohledu nového zákona o 
platebním styku) přímými náklady. 

Neakceptováno. 

Tento pojem bude s konečnou platností definován evropskými 
soudy. 

 K normativnímu textu změnového zákona Akceptováno. 
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K části třetí Čl. V – doporučujeme text „V § 54 odst. 1“ nahradit 
textem „V § 9 odst. 1“. 

 K normativnímu textu změnového zákona 

K části sedmé Čl. X novelizačnímu bodu 1 -  v poznámce pod 
čarou č. 3) doporučujeme slovo „zákon“ nahradit slovem 
„Zákon“. 

Akceptováno. 

 

 K normativnímu textu změnového zákona 

K části osmé – nadpis Čl. XI doporučujeme uvést v souladu 
s čl. 30 odst. 4 LPV, tedy aby text nadpisu byl uveden tučně 
velkými písmeny „ÚČINNOST“. 

Akceptováno. 

 

MSp ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 2 odst. 2 písm. g): Toto ustanovení požadujeme upravit 
následovně:  

„g) vedoucí osobou  

1. v případě právnické osoby její statutární orgán, člen jejího 
statutárního orgánu, její ředitel, prokurista nebo jiná osoba, 
která jiným způsobem skutečně řídí její činnost, v případě 
platební instituce a poskytovatele platebních služeb 
malého rozsahu také osoba, která skutečně řídí jejich 
činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a v 
případě instituce elektronických peněz a vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu také osoba, která 
skutečně řídí jejich činnost v oblasti vydávání 
elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb; 
je-li statutárním orgánem nebo jeho členem statutárního 
orgánu jiná právnická osoba, rozumí se vedoucí osobou 
také fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje 
jménem této právnické osoby funkci statutárního orgánu 
nebo jeho člena vykonává, 

2. v případě podnikající fyzické osoby její ředitel, 
prokuristanebo jiná osoba, která jiným způsobem skutečně 
řídí její podnikání a v případě poskytovatele platebních 

Akceptováno. 
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služeb malého rozsahu také osoba, která skutečně řídí jeho 
činnost v oblasti poskytování platebních služeb,“ 

Odůvodnění požadované změny: V souladu s koncepcí 
zavedenou občanským zákoníkem (srov. § 152 občanského 
zákoníku), podle níž i orgán, jež je koncipován jako 
jednočlenný, má svého člena, navrhujeme vypustit slova „její 
statutární orgán“.  

Dále požadujeme z textu vypustit zmínku o prokuristovi. Jsme 
toho názoru, že by na prokuristu jakožto pouhého zmocněnce 
osoby primárně neměla dopadat stejná ustanovení, jež jsou 
formulována pro členy statutárních orgánů nebo pro osoby 
s obdobným řídícím postavením. Prokurista, právě proto, že je 
zmocněncem, jednající za osobu navenek, nemá vnitřní a řídící 
pravomoc, nepřísluší mu činit rozhodnutí v oblasti obchodního 
vedení. Pokud v konkrétním případě tyto meze překročí a bude 
vykonávat činnost řídící a vystupovat jako orgán osoby, dostane 
se do definice vedoucí osoby přes spádovou kategorii „jiných 
osob, které jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické 
osoby“. K tomu srov. i znění § 624 odst. 1 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech a § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  

Dále navrhujeme upravit i část ustanovení, jež se týká situace, 
kdy členem statutárního orgánu je právnická osoba. Zaprvé se 
domníváme, že v takovém případě by měla být za vedoucí 
osobu považována jednak sama právnická osoba, a jednak 
fyzická osoba, která ji zastupuje; k ozřejmění tohoto 
navrhujeme doplnit slovo „také“.  

Upozorňujeme, že podle stávající právní úpravy v případě, kdy 
právnická osoba zástupce nezvolí, bude ji zastupovat její 
statutární orgán, jímž může být rovněž právnická osoba. Bude-li 
zachována stávající dikce, za vedoucí osobu by zřejmě byly 
považovány jen zmocněné fyzické osoby, případně též fyzické 
osoby, které jsou členy statutárního orgánu a podle 
subsidiárního pravidla zástupci. Ministerstvo spravedlnosti 
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v novele zákona o obchodních korporacích navrhuje pro 
kapitálové společnosti a družstva povinnost mít vždy zmocněnu 
jednu fyzickou osobu, a pokud tak neučiní, zanikne této 
právnické osobě funkce. 

K § 9 odst. 1 písm. m): Toto ustanovení doporučujeme upravit 
následovně:  

 „m) jehož vedoucí osoby, které skutečně řídí činnost v oblasti 
poskytování platebních služeb, jsou odborně způsobilé a mají 
dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného 
poskytování platebních služeb,“ 

Odůvodnění navrhované změny: Navrhujeme označenou část 
ustanovení vypustit. Skutečnost, že vedoucí osoby „skutečně 
řídí činnosti v oblasti poskytování platebních služeb“ podle 
našeho názoru již vyplývá z definice vedoucí osoby obsažené v 
§ 2 odst. 2 písm. g) návrhu („v případě platební instituce a 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu také osoba, 
která skutečně řídí jejich činnost v oblasti poskytování 
platebních služeb“).  

Vysvětleno. 

Tato úprava má smysl pro případy, kdy platební instituce 
podniká v jiných činnostech než jen v poskytování platebních 
služeb. Poté má smysl, aby byly prověřovány jen ty vedoucí 
osoby, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování 
platebních služeb a ne všechny vedoucí osoby dané 
společnosti. Z hlediska odborné způsobilosti je důležité, aby se 
posuzovaly pouze osoby, které řídí činnosti v oblasti 
poskytování platebních služeb. 

K § 65 odst. 2: Doporučujeme výraz „do 1 měsíce“ nahradit 
slovy „do 30 dnů“. Touto úpravou dojde ke sjednocení 
terminologie, zejména s § 67 odst. 2.  

Akceptováno jinak. 

Bude sjednoceno napříč zákonem s ohledem na obecnou 
úpravu správního řádu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 121 a 131: Tato ustanovení návrhu zákona o platebním 
styku lze považovat za nepřímou novelu zákona č. 141/1961 
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, § 79a a  79b, které upravují proces zajištění 
peněžních prostředků na účtu u banky a jiného subjektu. 
Navrhované znění § 121 a § 131 stanoví povinnost pro soud 
nebo jiný orgán veřejné moci (což nepochybně může být také 
orgán činný v trestním řízení při zajišťování peněžních 
prostředků na účtu u banky) vyrozumět Českou národní 
banku o vydání rozhodnutí o úpadku nebo vydání 

Vysvětleno.  

Pravidla, která nastavují systém s neodvolatelností zúčtování, 
mají zajistit, že pokud je příkaz v rámci systému již zadán, 
nemůže být odvolán a musí být zúčtován – proveden. To je 
v zásadě podstatou systému s neodvolatelností zúčtování. Tedy 
pokud nějaké příkazy byly zadány, neměly by být dotčeny 
žádným ze zmíněných rozhodnutí. Daná úprava vychází ze 
směrnice SFD (98/26/ES) čl. 2 písm. j). 

Je dále potřeba uvést, že v tomto ustanovení jsou řešeny pouze 
účty účastníka systému (např. banky) u systému (v ČR jediný 
systém s neodvolatelností zúčtovaní je systém vedený ČNB – 
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rozhodnutí anebo jiném zásahu orgánu veřejné moci podle 
§ 121 odst. 2 (rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiný 
zásah orgánu veřejné moci směřující k zastavení nebo omezení 
zúčtování, k vyloučení nebo omezení použití peněžních 
prostředků na účtu, na němž se provádí zúčtování, nebo k 
vyloučení nebo omezení uplatnění práva na uspokojení ze 
zajištění) vůči účastníkovi platebního systému 
s neodvolatelností zúčtování bez zbytečného odkladu a též 
v případě, pokud tato rozhodnutí vydal nebo obdobné 
zásahy orgánu veřejné moci provedl vůči účastníkovi 
zahraničního platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování, který má sídlo nebo místo podnikání v České 
republice. Navrhované znění je zdůvodněno čl. 6 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 
1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a 
v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. Ovšem 
uvedený článek se vztahuje pouze k úpadkovému řízení 
(čehož důkazem je samotný nadpis Oddílu III – „Ustanovení 
týkající se úpadkového řízení“), za které zajištění peněžních 
prostředků na účtu u banky v rámci trestního řízení nelze 
považovat. Domníváme se, že předkladatel jde nad rámec 
požadavků vyplývajících z evropského práva, aniž by toto bylo 
blíže odůvodněno. Zavedením informační povinnosti vůči České 
národní bance by se bezdůvodně a nad rámec požadavků 
citované směrnice rozšířil počet subjektů informovaných o 
uskutečněných úkonech prováděných v rámci trestního řízení, 
čímž by mohlo dojít k ohrožení podstaty institutu zajištění 
peněžních prostředků na účtu u banky, potažmo by mohl být 
ohrožen účel vedeného trestního řízení. Přípravné řízení, ve 
kterém k využití zajišťovacích úkonů dochází, má z povahy věci 
důvěrný charakter a okruh subjektů, které mají vědomost o tom, 
že jsou konány úkony přípravného řízení, má být z tohoto 
důvodu co nejužší. Na základě výše uvedeného pokládáme 
navrhované znění § 121 a 131 návrhu zákona o platebním 
styku za nepřípustné rozšiřování věcné působnosti směrnice i 
na trestní řízení a požadujeme navrženou právní úpravu zúžit 

CERTIS). Tedy pokud by došlo na exekuční řízení – a 
rozhodnutí v exekučním řízení, jednalo by se o exekuční příkaz 
na účastníka systému – banku na její účet v tomto systému. 

Toto pozastavení má dopad pouze na ty platby, které byly 
zadány do okamžiku, než bylo toto rozhodnutí přijato, nebo bylo 
známo platebnímu systému a tento účet může být dotčen ještě 
v rámci zaúčtování všech plateb, které byly ten den zadány 
jinými účastníky systému. 

Dále podotýkáme, že daná právní úprava byla zakotvena již v 
zákoně č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, 
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech 
(zákon o platebním styku) a v zákoně č. 284/2009 Sb., o 
platebním styku. V tomto ohledu nedochází k žádným změnám. 
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tak, aby se nevztahovala na zajištění peněžních prostředků pro 
účely trestního řízení. 

K § 121: Ustanovení § 121 odst. 2 návrhu zákona o platebním 
styku stanoví, že rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiný 
zásah orgánu veřejné moci směřující k zastavení nebo omezení 
zúčtování, k vyloučení nebo omezení použití peněžních 
prostředků na účtu, na němž se provádí zúčtování, nebo 
vyloučení nebo omezení uplatnění práva na uspokojení ze 
zajištění nemají vliv na dále uvedené skutečnosti.  

aa) Pokud se uvedené ustanovení vztahuje na účty u 
peněžního ústavu, na které je možno vést výkon 
rozhodnutí, je třeba mít za to, že rozhodnutím či jiným 
zásahem orgánu veřejné moci směřujícím k zastavení nebo 
omezení zúčtování nebo k vyloučení nebo omezení použití 
peněžních prostředků na účtu je třeba rozumět i rozhodnutí či 
jiné akty soudu a soudního exekutora v řízení o výkonu 
rozhodnutí nebo v exekučním řízení. Směrnice č. 98/26/ES v čl. 
6 hovoří pouze o úpadkovém řízení, přičemž podle článku 2 
písm. i) směrnice se „úpadkovým řízením“ rozumí opatření na 
základě právních předpisů členského státu nebo třetí země 
směřující k likvidaci účastníka nebo k jeho reorganizaci; toto 
opatření zahrnuje zastavení nebo omezení převodů plateb. 
Máme za to, že řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuční 
řízení nelze označit za opatření směřující k likvidaci nebo 
reorganizaci účastníka a ustanovení § 121 návrhu zákona by se 
na něj tedy z důvodu implementace evropského práva nemělo 
vztahovat.  

bb) Dále je třeba upozornit na skutečnost, že ustanovení § 121 
zákona o platebním styku v odstavci 2 v písm. a) stanoví, že 
rozhodnutí o úpadku (či rozhodnutí nebo jiný zásah orgánu 
veřejné moci) nemá vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost 
příkazu k zúčtování, jestliže byl příkaz přijat platebním 
systémem před  vydáním rozhodnutí, v písmeni b) se pak 
uvádí, že rozhodnutí nebo zásah nemá vliv i na možnost použít 
peněžní prostředky na účtu účastníka platebního systému ke 

Vysvětleno. 

Pravidla, která nastavují systém s neodvolatelností zúčtování, 
mají zajistit, že pokud je příkaz v rámci systému již zadán, 
nemůže být odvolán a musí být zúčtován – proveden. To je v 
zásadě podstatou systému s neodvolatelností zúčtování. Tedy 
pokud nějaké příkazy byly zadány, neměly by být dotčeny 
žádným, ze zmíněných rozhodnutí. Je dále potřeba uvést, že v 
tomto ustanovení jsou řešeny pouze účty účastníka systému 
(např. banky) u systému (v ČR jediný systém s neodvolatelností 
zúčtovaní je systém vedený ČNB – CERTIS). Tedy pokud by 
došlo na exekuční řízení – a rozhodnutí v exekučním řízení, 
jednalo by se o exekuční příkaz na účastníka systému – banku 
na její účet v tomto systému. Toto pozastavení má dopad pouze 
na ty platby, které byly zadány do okamžiku, než bylo toto 
rozhodnutí přijato, nebo bylo známo platebnímu systému a tento 
účet může být dotčen ještě v rámci zaúčtování všech plateb, 
které byly ten den zadány jinými účastníky systému. Dále 
podotýkáme, že daná právní úprava byla zakotvena již v zákoně 
č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, 
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech 
(zákon o platebním styku) a v zákoně č. 284/2009 Sb., o 
platebním styku. V tomto ohledu nedochází k žádným změnám. 
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splnění závazků v platebním systému, jestliže peněžní 
prostředky byly takto použity během provozního dne, v jehož 
průběhu došlo k vydání rozhodnutí nebo provedení zásahu. 
Podle odstavce 3 k vyloučení účinků rozhodnutí nebo zásahu 
podle odstavce 2 písm. a) dojde i tehdy, pokud byl příkaz 
k zúčtování přijat po vydání rozhodnutí nebo po provedení 
zásahu, jestliže zúčtování je provedeno během  provozního 
dne, v jehož průběhu došlo k vydání rozhodnutí nebo provedení 
zásahu, a provozovateli platebního systému nebylo 
k okamžiku, kdy se příkaz stal neodvolatelným, oznámeno 
vydání rozhodnutí nebo provedení zásahu. K dané věci je 
třeba uvést, že podle § 304 odst. 1 o.s.ř. v nařízení výkonu 
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže 
peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení 
doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky 
a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, 
neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. 
V tomto ustanovení tedy občanský soudní řád zakazuje 
peněžnímu ústavu nakládat s peněžními prostředky od 
okamžiku doručení usnesení o nařízení výkonu (v exekuci jde o 
doručení exekučního příkazu). Z navrženého předpisu však 
plyne, že by mohlo dojít k nakládání s prostředky na účtu i poté, 
co bylo doručeno peněžnímu ústavu příslušné rozhodnutí, 
pokud byl příkaz přijat platebním systémem před vydáním 
rozhodnutí, pokud peněžní prostředky byly použity během 
provozního dne, v jehož průběhu došlo k vydání rozhodnutí, 
případně pokud byl příkaz k zúčtování přijat po vydání 
rozhodnutí, zúčtování je provedeno během provozního dne, 
v jehož průběhu došlo k vydání rozhodnutí, a provozovateli 
platebního systému nebylo k okamžiku, kdy se stal příkaz 
neodvolatelným, oznámeno vydání rozhodnutí. Tento návrh 
pravděpodobně umožňuje, aby s prostředky na účtu 
postiženém exekucí bylo nakládáno ještě poté, co bylo 
doručeno usnesení o nařízení výkonu (exekuční příkaz), což 
představuje nepřípustnou nepřímou novelu o.s.ř., se kterou 
zásadně nesouhlasíme. V souvislosti s tím je možno poukázat 
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na § 310 o.s.ř., podle nějž předpisy vylučující nebo omezující 
použití pohledávek z účtu u peněžního ústavu k jinému než 
stanovenému účelu nejsou dotčeny ustanoveními o přikázání 
pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Máme však za to, že 
není zcela jednoznačné, že tuto výjimku lze použít na nakládání 
s prostředky na účtu účastníka platebního systému 
s neodvolatelností zúčtování, protože § 310 o.s.ř. se vztahuje 
na prostředky účelově vázané, komentář k o.s.ř. hovoří 
příkladmo např. o účelových dotacích nebo návratné finanční 
výpomoci. Pokud by § 310 o.s.ř. na danou situaci bylo možno 
použít, kolize o.s.ř. a zákona o platebním styku by tak byla 
vyřešena, pokud nikoliv, je třeba se danou věcí dále zabývat.  

cc) Předpokládáme, že „provedením jiného zásahu“ podle 
navrženého § 121 zákona o platebním styku se nerozumí 
provedení výkonu rozhodnutí (exekuce) podle § 307 o.s.ř. Tuto 
skutečnost navrhujeme upřesnit v důvodové zprávě.  

dd) Podle § 44a odst. 1 exekučního řádu platí, že povinný 
v zásadě nesmí po doručení vyrozumění o zahájení exekuce 
nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku 
patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní 
a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb 
svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování 
a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto 
povinnost, je neplatné. Vyrozumění o zahájení exekuce není 
rozhodnutím. Není zcela jasné, zda lze vyrozumění považovat 
za jiný zásah orgánu veřejné moci a zda se na něj tedy vztahuje 
právní úprava navrhovaná v § 121 zákona o platebním styku. 
Tuto skutečnost navrhujeme upřesnit a vysvětlit v důvodové 
zprávě.  

ee) Občanský soudní řád v § 309a odst. 1, 2 a 4 stanoví, že 
byla-li pohledávka z účtu povinného zastavena podle zvláštního 
právního předpisu nebo převedena k zajištění dluhu povinného 
ve prospěch jeho věřitele a mají-li tato práva dřívější pořadí než 
pohledávka, pro niž byl nařízen výkon rozhodnutí, lze výkon 
rozhodnutí přikázáním těmito právy dotčené pohledávky z účtu, 
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popřípadě její části, provést jen tehdy, jestliže práva zanikla, 
aniž by byly peněžní prostředky z účtu na jejich základě zcela 
vybrány. Mají-li práva uvedená v odstavci 1 pozdější pořadí než 
pohledávka, pro niž byl nařízen výkon rozhodnutí, při provedení 
výkonu rozhodnutí se k nim nepřihlíží. Pro pořadí práv 
uvedených v odstavci 1 je rozhodující den jejich vzniku. 
Z navrženého § 121 odst. 2 písm. c) plyne, že na platnost, 
účinnost či vymahatelnosti práva na uspokojení ze zajištění 
poskytnutého účastníkovi nebo provozovateli nemají vliv výše 
zmíněná rozhodnutí nebo jiný zásah. Není zcela jasné, zda je 
možné, aby zajištění představovalo zastavení pohledávky či 
převedení této pohledávky podle § 309a odst. 1 o.s.ř., a pokud 
ano, zda zajištění podle navrženého § 121 odst. 1 písm. c) 
zákona o platebním styku má přednost před právy podle § 309a 
o.s.ř. bez ohledu na pořadí. Pokud ano, jde o nepřímou 
novelizaci občanského soudního řádu, se kterou zásadně 
nesouhlasíme. 

K § 131: Opakovaně upozorňujeme na skutečnost, že směrnice 
č. 98/26/ES v čl. 6 hovoří pouze o úpadkovém řízení, přičemž 
dále stanoví povinnost příslušného soudního nebo správního 
orgánu okamžitě vyrozumět příslušný orgán určený členským 
státem o vydání rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení. 
Nejasnosti by mohla vzbuzovat rovněž navržená lhůta (bez 
zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí nebo jiném zásahu 
orgánu veřejné moci vůči účastníkovi platebního systému 
s neodvolatelností zúčtování) týkající se aktů směřujících 
k zastavení nebo omezení zúčtování, k vyloučení nebo 
omezení použití peněžních prostředků na účtu atd. V řízení o 
výkonu rozhodnutí by se pravděpodobně předávala informace o 
nařízení výkonu rozhodnutí, v exekuci není jasné, zda by se 
tato lhůta měla týkat již vyrozumění o zahájení exekuce, s nímž 
se pojí generální inhibitorium, nebo až vydání exekučního 
příkazu přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Dále 
je třeba upozornit, že informace by neměla být podávána bez 
zbytečného odkladu po vydání usnesení o nařízení výkonu 

Akceptováno jinak. 

§ 131 zní: 

„Dozví-li se provozovatel platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování o rozhodnutí či jiném zásahu orgánu veřejné moci 
podle § 121 odst. 2, vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného 
odkladu Českou národní banku; to neplatí, je-li rozhodnutí 
vydáno nebo zásah proveden v rámci insolvenčního řízení.“ 
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rozhodnutí nebo exekučního příkazu, ale až po jeho doručení 
příslušnému peněžnímu ústavu, aby případně nebyl zmařen 
účel výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Není rovněž zcela jasné, 
jak by se soud nebo jiný orgán veřejné moci dozvěděl o tom, že 
povinný je účastník platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování. 

K § 200 odst. 4: Toto ustanovení doporučujeme upravit 
následovně: 

„(4) Právo na zpětnou výměnu se nepromlčuje, dokud závazek 
ze smlouvy o vydání elektronických peněz trvá. Promlčecí 
lhůta práva na zpětnou výměnu počne běžet ode dne, kdy 
závazek ze smlouvy o vydání elektronických peněz zanikl.“  

Odůvodnění navrhované změny: Doporučujeme upravit § 200 
odst. 4 návrhu v tom směru, aby bylo zřejmé, že promlčecí lhůta 
počne běžet až ukončením závazku ze smlouvy o vydání 
elektronických peněz. Jedná se o standardní formulaci 
v obdobných případech (srov. např. § 624 občanského 
zákoníku). 

Akceptováno. 

 

K § 216: Toto ustanovení navrhujeme upravit následovně:  

„§ 216 
Zřízení základního platebního účtu 

(1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy jej 
spotřebitel, který je osobou oprávněně pobývající v členském 
státě, vyzve k uzavření smlouvy o základním platebním účtu a 
osvědčí splnění zákonem stanovených podmínek, nejpozději 
však do 10 pracovních dnů, 

a) předloží spotřebiteli v podobě návrhu textu na uzavření 
smlouvy návrh smluvních podmínek, které mají být 
obsahem smlouvy o základním platebním účtu vedeném v 
české měně, nebo 

b) v souladu s odstavcem 3 nebo 5 návrh smluvních podmínek 
podle písmene a) předložit odmítne. 

Neakceptováno. 

Smyslem ustanovení není zakotvení povinnosti poskytovatele 
předložit zájemci návrh smlouvy. Cílem je seznámit zájemce 
s budoucím zněním smlouvy a zakotvit jeho právo požadovat 
uzavření smlouvy za podmínek, které mu byly v předstihu 
sděleny. Úprava vychází z nového zákona o spotřebitelském 
úvěru. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

12 

 

(2) Předloží-li poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních 
podmínek smlouvy podle odstavce 1, nesmí poskytovatel 
tento návrh během následujících 5 pracovních dní změnit ani 
odvolat, ledaže během této doby vyšly najevo okolnosti 
uvedené v odstavci 3 nebo 5. Sdělí-li spotřebitel poskytovateli 
do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních 
podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel 
povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem 
smlouvu o základním platebním účtu na základě předloženého 
návrhu smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského 
zákoníku se použije obdobně smlouva o základním platebním 
účtu je uzavřena. 

(3) Poskytovatel může spotřebiteli odmítnout předložit návrh 
smluvních podmínek smlouvy podle odstavce 1, jestliže 

a) spotřebitel je majitelem platebního účtu vedeného v České 
republice poskytovatelem, který je bankou nebo zahraniční 
bankou vykonávající činnost na území České republiky 
prostřednictvím pobočky, a prostřednictvím tohoto 
platebního účtu je možné čerpat služby uvedené v § 218 
odst. 1; to neplatí, jestliže spotřebitel doloží, že jej 
poskytovatel vyrozuměl o zamýšleném zrušení tohoto 
platebního účtu, nebo 

b) v předchozích 12 měsících s tímto spotřebitelem vypověděl 
závazek ze smlouvy o základním platebním účtu nebo od 
této smlouvy odstoupil v souladu s § 221 nebo odstoupil pro 
závažné porušení smlouvy od jiné smlouvy o platebních 
službách uzavřené s tímto spotřebitelem. 

(4) Poskytovatel může k doložení skutečnosti, že spotřebitel 
není majitelem platebního účtu podle odstavce 3 písm. a), 
požadovat čestné prohlášení spotřebitele. 

(5) Poskytovatel spotřebiteli odmítne předložit návrh 
smluvních podmínek smlouvy podle odstavce 1, jestliže by 
uzavřením smlouvy o základním platebním účtu porušil 
ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů 
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z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního 
předpisu. 

(6) Odmítne-li poskytovatel předložit návrh smlouvy podle 
odstavce 1 smluvních podmínek nebo tento návrh změní nebo 
odvolá, sdělí bez zbytečného odkladu písemně spotřebiteli 
důvody odmítnutí, změny nebo odvolání spolu s informací o 
způsobu mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem a 
poskytovatelem, informací o možnosti podat stížnost orgánu 
dohledu a informací o případné možnosti podat stížnost přímo 
poskytovateli. Poskytovatel nesdělí spotřebiteli důvody 
odmítnutí, změny nebo odvolání, jestliže by sdělením důvodů 
porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného 
právního předpisu.“.  

Odůvodnění navrhované změny: Dáváme ke zvážení změnu 
mechanismu transpozice čl. 16 směrnice č. 2014/92/EU o 
porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně 
platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními 
prvky. Podle námi navrženého řešení by poskytovatel činil 
návrh smlouvy, kterým by byl po stanovenou dobu vázán, a 
prostou akceptací ze strany spotřebitele by vznikla smlouva. 
Domníváme se, že takové řešení lépe odpovídá cílům 
sledovaných směrnicí, výslovně vyjádřených i v čl. 16 odst. 2 
alinea 2, kde se stanoví, že členské státy právo na přístup 
k základnímu platebnímu účtu upraví tak, aby jeho výkon nebyl 
pro spotřebitele příliš obtížný a nadměrně zatěžující. V tomto 
ohledu se může Vámi navržený postup, podle nějž se 
spotřebitel musí obrátit s návrhem na soud, jevit jako 
problematický a zatěžující.  

MŠMT Bez připomínek.  

MV Obecně: 

Dovolujeme si upozornit na návrh zákona o elektronické 
identifikaci (aktuálně po meziresortním připomínkovém řízení), 
který adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že nedochází ke kolizi, neboť zde nedochází 
nezbytně k elektronické identifikaci osoby, ale k ověření, že je 
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910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Zákon by měl 
dle návrhu nabýt účinnosti 1. 1. 2018. Z předloženého návrhu 
není dle našeho názoru zcela zřejmé, je-li v některých situacích 
vyžadováno povinné ztotožnění fyzických osob tak, jak jej 
vyžaduje § 2 návrhu zákona o elektronické identifikaci, který 
stanoví, že: 

„Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání 
totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti, při kterém se 
využije elektronické identifikace, pouze prostřednictvím 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen 
„kvalifikovaný systém“).“ 

V ustanovení jsou tedy určeny podmínky pro používání tzv. 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace v případech, 
kdy dochází k elektronické identifikaci fyzických osob. 
Formulace dotčeného zákonného ustanovení „vyžaduje-li 
právní předpis“ se vztahuje jak k veřejnoprávní, tak k 
soukromoprávní sféře. Je-li tedy právním předpisem osobě 
soukromého práva stanovena povinnost vyžadovat po fyzických 
osobách prokázání totožnosti, musí se povinně použít pouze 
kvalifikovaný systém elektronické identifikace. S ohledem na 
výše uvedené požadujeme vyjasnit vzájemný poměr obou 
navrhovaných právních předpisů, neboť není vysvětlen ani 
v důvodové zprávě. 

platební prostředek užit dohodnutým způsobem. V případě 
vztahu poskytovatelů v případě nepřímého dání platebního 
příkazu nebo služby informování o platebním účtu se 
domníváme, že poskytovateli, který vede platební účet, pouze 
osvědčuje svou totožnost, nikoliv prokazuje totožnost ve smyslu 
zmíněného zákona. Nedomníváme se, že by bylo jakkoli účelné 
tyto dva zákony provazovat, neboť se nedomníváme, že by 
z prokazování totožnosti byl zásadní užitek pro poskytování 
platebních služeb. Poskytovatelé mají možnost kvalifikovaného 
systému případně využít, pokud by tak chtěli, ovšem 
nepovažuje se za účelné zavádět to jako zákonnou povinnost. 
Zákon o platebním styku se důsledně vyhýbá spojení 
„prokázání totožnosti“. Dle našeho názoru se tedy oba předpisy 
uplatní paralelně; ohledně uvedeného doplníme důvodovou 
zprávu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 85 odst. 2: 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit zejména 
s ohledem na časovou posloupnost řízení o přijetí opatření 
obecné povahy. V této souvislosti upozorňujeme, že správní řád 
rovněž nejprve upravuje projednání návrhu opatření obecné 
povahy [srov. § 172 a § 173 správního řádu] a teprve následně 
nabytí účinnosti. Je zjevné, že pokud opatření obecné povahy 
nenabyde účinnosti bez předchozího projednání jeho návrhu již 

Akceptováno jinak. 

Materiál bude upraven podle § 223 zákona o 374/2015 Sb., o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. 
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dne vyvěšení veřejné vyhlášky, nebude Česká národní banka 
zkracovat lhůty již účinného opatření, protože by již nemělo 
hrozit nebezpečí z prodlení.  

Dále požadujeme výslovně uvést, že dřívější nabytí účinnosti 
stanoví Česká národní banka a zdůrazňujeme nutnost 
rozlišovat mezi opatřením obecné povahy a návrhem opatření 
obecné povahy. Nabyde-li opatření obecné povahy účinnosti 
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, není striktně vzato 
projednáván jeho návrh ale už samo opatření. 

Ustanovení navrhujeme formulovat např. takto: 

„(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka 
lhůty stanovené správním řádem pro zveřejnění návrhu 
opatření obecné povahy, pro oznámení jeho veřejného 
projednání a pro podání připomínek nebo námitek k návrhu 
opatření obecné povahy zkrátit až na 3 dny. 

  (3) Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může Česká národní 
banka stanovit, že opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
před projednáním tohoto opatření podle správního řádu, a to 
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou opatření obecné 
povahy oznamuje.“. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 121 a § 131: 

Dle ustanovení § 131 má být soud nebo jiný orgán veřejné moci 
(což může být také orgán činný v trestním řízení při zajišťování 
peněžních prostředků na účtu u banky) povinen vyrozumět 
Českou národní banku o vydání rozhodnutí o úpadku nebo 
vydání rozhodnutí anebo jiném zásahu orgánu veřejné moci 
podle § 121 odst. 2 vůči účastníkovi platebního systému 
s neodvolatelností zúčtování bez zbytečného odkladu a též v 
případě, pokud tato rozhodnutí vydal nebo obdobné zásahy 
orgánu veřejné moci provedl vůči účastníkovi zahraničního 
platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo 
nebo místo podnikání v České republice. 

Požadujeme, aby se  navržená právní úprava nevztahovala na 

Vysvětleno. 

Tato připomínka byla diskutována na vypořádání 
s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra. Bude 
upraven § 131, tak aby informační povinnost vůči dohledovému 
orgánu měl správce systému, a to ve všech případech 
s výjimkou insolvenčního řízení. 

§ 131 zní: 

„Dozví-li se provozovatel platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování o rozhodnutí či jiném zásahu orgánu veřejné moci 
podle § 121 odst. 2, vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného 
odkladu Českou národní banku; to neplatí, je-li rozhodnutí 
vydáno nebo zásah proveden v rámci insolvenčního řízení.“ 
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zajištění peněžních prostředků pro účely trestního řízení, neboť 
se domníváme, že s ohledem na povahu tohoto zajišťovacího 
úkonu by zavedení dané informační povinnosti mohlo vést 
k ohrožení samotného účelu vedeného trestního řízení. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 227 odst. 1: 

1. Požadujeme ustanovení rozšířit o zakotvení spolupráce 
bankovního sektoru a bezpečnostních složek s ohledem na 
plnění jejich úkolů v rámci kybernetické bezpečnosti tak, 
aby bylo zaručeno, že tyto orgány obdrží informaci o 
bezpečnostním incidentu včas, což je nezbytné pro 
provedení opatření v rámci konkrétních kauz a minimalizaci 
případných škod. V této souvislosti upozorňuje, že 
předložené znění je z pohledu orgánu činného v trestním 
řízení neúčinné a dostává se do rozporu s národní strategií, 
která určuje boj proti kyberkriminalitě, jelikož by Policie 
České republiky nebyla např. při napadení internetového 
bankovnictví banky schopna efektivně reagovat. 

2. Dále požadujeme vyjasnit vzájemný vztah předloženého 
návrhu zákona se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, který určeným 
subjektům stanoví povinnost v konkrétních případech hlásit 
kybernetické bezpečnostní incidenty Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu. 

Vysvětleno. 

Ad 1) Navržená úprava v návrhu zákona nijak nezasahuje 
do trestněprávních předpisů v ČR, tedy povinnost informovat 
Policii ČR tím není nijak dotčena, stejně jako není dotčena 
povinnost vůči NBÚ. 

Požadavek, aby byla přímo v zákoně o platebním styku dána 
povinnost poskytovatele platebních služeb, není v souladu 
s režimem maximální harmonizace směrnice o platebních 
službách (čl. 107 směrnice) a nemá oporu ve směrnici (čl. 96). 
Taková úprava věcně nepatří do zákona o platebním styku, ale 
do předpisů řešících kybernetickou bezpečnost (např. zákon o 
kybernetické bezpečnosti), případně do trestněprávních 
předpisů. 

Dále upozorňujeme, že čl. 96 směrnice se vztahuje na operační 
nebo bezpečností incidenty. Nejde tedy nutně o kybernetické 
útoky. Rovněž se článek vztahuje i na provozní selhání; v tomto 
smyslu bude upraven i § 227 a bude zavedena povinnost 
oznamovat provozní a bezpečností incidenty. 

Nad rámec uvedeného uvádíme, že dne 7. 12. 2016 byly 
zveřejněny návrhy obecných pokynů Evropského orgánu pro 
bankovnictví, které provádějí čl. 96 směrnice. Návrh je dostupný 
zde: http://www.eba.europa.eu/news-
press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fv
iew_event&_8_eventId=1688807.  Z návrhu standardů plyne, že 
se vztahují i na provozní otázky a nikoliv jen na kybernetické 
útoky. Rozšíření aplikace § 227 na subjekty, které nebudou 
adresáty obecných pokynů Evropského orgánu pro 
bankovnictví, jde podle názoru předkladatele proti smyslu 
směrnice. Obecné pokyny totiž stanoví rozsah informační 
povinnosti vůči orgánu dohledu, klasifikaci incidentů a také 
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stanoví proces, jak mají orgány dohledu s oznámením naložit. 

K druhému bodu připomínky, se jedná o dva paralelní postupy, 
neboť podle zákona o platebním styku bude informována Česká 
národní banka a podle zákona o kybernetické bezpečnosti bude 
zase uvědomen NBÚ, tyto zákony nijak nekolidují a stanovují 
povinnosti vedle sebe. Uvedená dvojkolejnost vyplývá ze 
směrnice. V tomto duchu bude doplněna i důvodová zpráva. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 237 odst. 2 až 4 a § 239 odst. 1 písm. b): 

Z předmětných ustanovení není zřejmé, zda má být 
postihováno výlučně opakované porušení informačních či jiných 
povinností, na které je odkazováno, nebo zda postačuje 
i jednotlivé porušení povinnosti. Pokud má být postihováno i 
zmíněné jednotlivé porušení dané povinnosti, je třeba 
ustanovení formulačně upravit. V tomto ohledu požadujeme 
ustanovení zpřesnit. 

Připomínku obdobně vztahujeme k § 239 odst. 1 písm. b). Pro 
postihnutí i jednorázového porušení povinnosti je třeba použít 
sloveso vyjadřující jednorázový děj, tedy slovo „porušuje“ 
nahradit slovem „poruší“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude zpřesněno po dohodě s ČNB, kdy bude 
postihováno i jednotlivé porušení zákona, neboť se změnou 
zákona o České národní bance (st 929) - § 46e bude mít ČNB 
oportunitu ve stíhání přestupků. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 242 odst. 2: 

Požadujeme vyjasnit odkaz na přiměřené použití zákona o 
ochraně hospodářské soutěže. Dle čl. 41 Legislativních pravidel 
vlády by měl být výraz „přiměřeně“ používán jen ve výjimečných 
a odůvodněných případech, nelze-li relevantní právní úpravu 
aplikovat v plném rozsahu. Předmětná konstrukce není 
vysvětlena ani v důvodové zprávě. Nadto obecný odkaz na 
zákon o hospodářské soutěži je zcela neurčitý, není jasné, která 
ustanovení se mají konkrétně použít. Systematické zařazení do 
společných ustanovení o přestupcích rovněž nepovažujeme za 
vhodné, zejména s ohledem na to, že problematika správního 
dozoru je upravena až v části osmé návrhu zákona. 

Vysvětleno. 

Navržená úprava vychází z kompromisní dohody s ÚOHS při 
transpozici PAD, kdy daná úprava je v § 7 odst. 1 zákona č. 
395/2009 Sb., o významné tržní síle, ve znění pozdějšího 
předpisu, kdy ÚOHS je zvyklý podle tohoto předpisu vést řízení. 
Bude doplněna i důvodová zpráva pro zpřesnění pojmu. 
Navržená úprava byla obsažena i ve sněmovním tisku 745, 
který byl aktuálně podepsán prezidentem republiky. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 242 odst. 3: 

V souladu s dikcí § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, požadujeme slovo „udělené“ 
nahradit slovem „uložené“. 

Akceptováno jinak. 

Použita dikce zákona o odpovědnosti za přestupky s ohledem 
na procesní charakter ustanovení. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 242 odst. 4: 

Požadujeme v souladu s terminologií zákona č. 250/2016 Sb. 
slova „pokutované osobě“ nahradit slovem „pachateli“. 

Akceptováno jinak. 

Použita dikce zákona o odpovědnosti za přestupky s ohledem 
na procesní charakter ustanovení. 

K § 5 písm. l): 

Dáváme na zvážení možnost úpravy daného ustanovení tak, 
aby došlo k vypuštění slov „, jehož poštovní licence výslovně 
obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem“, 
jelikož není jisté, zda služba dodání peněžní částky poštovním 
poukazem bude předmětem poštovní licence i v budoucnu, 
resp. zda bude i nadále existovat v režimu zákona o poštovních 
službách. 

Vysvětleno. 

Navázání na službu poštovního poukazu vychází z obdobné 
zahraniční úpravy (slovenský zákon o platebním styku) a 
zajišťuje potřebnou specifikaci držitele poštovní licence. 

K § 85 odst. 1: 

Navrhované znění § 85 stanoví, že opatření obecné povahy, 
kterým Česká národní banka může dočasně zakázat institucím 
elektronických peněz investovat určité peněžní prostředky, 
může nabýt účinnosti před provedením řízení o tomto opatření 
podle správního řádu. S ohledem na ochranu právní jistoty, 
právní důsledky a rovněž na skutečnost, že se jedná o odchylku 
od postupu dle § 172 správního řádu, doporučujeme blíže 
vymezit důvody pro stanovení předmětného zákazu investovat 
peněžní prostředky. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k mnohosti případů, které mohou nastat není účelné 
tyto případy explicitně vyjádřit v právním předpisu. 

K § 119 odst. 2, § 242 odst. 3, § 255 odst. 3 a § 258 odst. 3: 

Slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ jsou vykládána 
jako zveřejnění kdekoliv na internetu, pro přesnější vymezení 
místa uveřejnění je proto doporučujeme nahradit slovy „na 

Akceptováno. 
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svých internetových stránkách“. 

K § 126: 

Doporučujeme znění § 126, které upravuje zánik povolení 
k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 
formulačně upravit, aby odpovídalo obdobným ustanovením 

návrhu § 12, § 47 či § 67 návrhu zákona. 

Akceptováno. 

 

K § 134 odst. 4 a 5: 

Navrhované znění předmětných ustanovení působí značně 
nejasně, doporučujeme jej formulačně upravit, a to např.: 

„Poskytuje-li platební službu v členském státě pouze 
poskytovatel plátce, anebo pouze poskytovatel příjemce,… “. 

Akceptováno. 

 

K § 136 odst. 1: 

Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme větu první 
odstavce 1 uvést ve znění: 

„Poskytovateli nenáleží úplata za splnění jeho povinnosti podle 
této hlavy; tím není dotčena možnost dohodnout si úplatu za 
platební službu.“. 

Akceptováno. 

K § 232 odst. 1 písm. f): 

Doporučujeme sjednotit použitou terminologii. Ustanovení užívá 
slovní spojení „výkon významné činnosti týkající se poskytování 
platebních služeb“, § 30 odst. 2, na který dané ustanovení dále 
odkazuje, však hovoří o „výkonu významné provozní činnosti 
vztahující se k poskytování platebních služeb“. 

Akceptováno. 

 

K § 242 odst. 4 písm. a) a d): 

V daných ustanoveních doporučujeme upřesnit pojmy „dotčená 
fyzická osoba“ a „dotčená osoba“. Z předloženého znění není 
jasné, zda je míněna osoba dotčená spácháním přestupku, 
osoba dotčená samotným zveřejněním daných údajů nebo zda 
je dotčenou osobou např. i samotný pachatel. [srov. směrnici č. 
2014/92/EU, která v čl. 26 odst. 2 hovoří o dotčených stranách, 
kterými jsou patrně míněni spotřebitelé a poskytovatelé 

Akceptováno jinak. 

§ 242 byl upraven. 
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platebních služeb]. 

V písmenu a) dále doporučujeme slova „na základě 
předchozího posouzení shledáno jako“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

K § 242 odst. 5 a § 263: 

Dáváme na zvážení vypuštění nenormativního odkazu na 
zákon o ochraně osobních údajů pro nadbytečnost. 

Vysvětleno. 

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy, z důvodu 
zachování kontinuity právního řadu navrhuje znění zachovat. 

K části osmé – k § 243 a násl. a § 247: 

Část osmá označená jako „Dohled a kontrola“ rozlišuje tzv. 
dohled a kontrolu na místě, která má být prováděna dle 
příslušných ustanovení kontrolního řádu. Vzhledem k tomu, že 
pod pojem kontrola ve smyslu kontrolního řádu je podřaditelná 
jakákoliv činnost, byť jinak označena (např. dohled), 
doporučujeme v důvodové zprávě rozlišit, co je myšleno 
pojmem „dohled“ a pojmem „kontrola“. Za předpokladu, že se 
jedná o tutéž činnost vykazující znaky kontrolní činnosti dle § 2 
kontrolního řádu, doporučujeme příslušnou část osmou označit 
jediným termínem a v návaznosti provést rovněž revizi 
odpovídajících ustanovení. 

Akceptováno jinak. 

Doplněna důvodová zpráva. 

K § 243 odst. 3 a § 245 odst. 1: 

S ohledem na to, že má být při dohledu postupováno dle 
kontrolního řádu, doporučujeme předmětná ustanovení vypustit 
z důvodu rizika vzniku duplicitní právní úpravy. Uvedené 
povinnosti tj. povinnost poskytnout České národní bance při 
výkonu dohledu požadované informace a potřebná vysvětlení a 
povinnost mlčenlivosti kontrolní řád upravuje samostatně, 

včetně sankcí za jejich porušení srov. § 10 odst. 2 ve spojení s 

§ 15, § 16 a § 20 kontrolního řádu. 

Vysvětleno. 

Jedná se o trvající požadavek České národní banky, který je 
předkladatel povinen respektovat, tak aby nedocházelo 
k rozporům s jinými připomínkovými místy. 

K § 248 až 253: 

Dle návrhu mají daná ustanovení upravovat pravidla pro uložení 
opatření k nápravě a dále vybrané právní instituty. Vzhledem k 
tomu, že kontrolní řád upravuje samostatně přestupky a správní 

Vysvětleno. 

Jedná se o trvající požadavek České národní banky, který je 
předkladatel povinen respektovat, tak aby nedocházelo 
k rozporům s jinými připomínkovými místy. Požadavek na 
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delikty za neposkytování součinnosti (§ 10 odst. 2 a 3 ve 
spojení s § 15 a § 16 kontrolního řádu) upozorňujeme na 
možnost vzniku duplicitní právní úpravy. Doporučujeme 
uvedenou problematiku správního trestání v souvislosti s 
aplikací kontrolního řádu blíže rozvést a vypořádat se s ní 
alespoň v důvodové zprávě. 

zvláštní úpravu je dán také tím, že je potřeba navýšení sankcí 
za neposkytnutí součinnosti, kdy meze sankcí v kontrolním řádu 
nedosahují prahu citlivosti pro finanční instituce. 

 Obecně: 

Doporučujeme provést revizi odkazů na poznámky pod čarou 
v souladu s čl. 45 odst. 6 Legislativních pravidel vlády. 
Příkladmo uvádíme poznámku pod čarou č. 2, která odkazuje 
na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Tato je v např. v § 2 odst. 2 písm. e) a písm. j) bod 1. uvedena, 
oproti § 2 odst. 2 písm. f), § 15 odst. 2 a § 78 odst. 2, kde 
schází. 

Akceptováno. 

Obecně: 

Pro zachování přehlednosti právního předpisu doporučujeme 
ujednotit používání slov „dnů“ a „dní“, „musí“ a „musejí“, 
„kdykoli“ a „kdykoliv“, a rovněž spojení „do jednoho roku“ a „do 
1 roku“. 

Akceptováno. 

Obecně: 

Navrhujeme sjednotit uvádění čárky před slovy „včetně 
předpokládaného rozpočtu“. S čárkou se v návrhu počítá např. 
v § 9 odst. 1 písm. e), § 33 odst. 1 písm. a) a § 44 odst. 1 písm. 
b), v ustanoveních § 55 písm. a), § 72 odst. 1 písm. e), § 96 
odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 1 písm. d) nikoliv. 

Akceptováno. 

K § 2 odst. 2 písm. j) bodu 4.: 

Navrhujeme tečku na konci ustanovení nahradit čárkou. 
Akceptováno. 

K § 2 odst. 3 písm. n) bodu 2.: 

Doporučujeme slova „majitele účtu“ nahradit slovy „majitele 
platebního účtu“. 

Akceptováno. 

K § 3 odst. 3 písm. d) bodu 5.: Neakceptováno. 
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V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „jiného právního předpisu“ doplnit 
odkazem na poznámku pod čarou, ve které bude úplná citace 
popř. konkrétní ustanovení jiného právního předpisu uvedeno, 
případně předmětná slova navrhujeme zcela vypustit. 

K § 5, § 6, § 138 odst. 2, § 140 až 149, § 152 odst. 1, § 153 
odst. 1, § 218 a § 229 odst. 3: 

Doporučujeme dvojtečky v úvodních větách vypustit pro 
nadbytečnost. 

Neakceptováno. 

Dvojtečky jsou umístěny správně. 

K § 24 odst. 1: 

Pro zachování přehlednosti a jednoznačnosti právního předpisu 
doporučujeme za slova „zvláštní insolvenční správce“ doplnit 
odkaz na poznámku pod čarou, která bude obsahovat odkaz na 
§ 35 insolvenčního zákona. 

Neakceptováno. 

K § 29: 

Doporučujeme slova „obdobně § 26 až 28“ s ohledem na 
stylistická pravidla nahradit slovy „§ 26 až 28 obdobně“. 

Připomínku obdobně vztahujeme k § 36. 

Akceptováno. 

K § 44 odst. 1 písm. c): 

Pro vytvoření větného celku navrhujeme před slovo „má“ vložit 
slovo „který“. 

Akceptováno jinak. 

Dané ustanovení bylo přeformulováno. 

K § 75: 

Vzhledem k tomu, že dané ustanovení nemá více odstavců, 
navrhujeme označení odstavce 1 vypustit bez náhrady. 

Akceptováno. 

K § 80 odst. 2: 

Doporučujeme za slova „nebo e)“ vložit čárku. 
Akceptováno. 

K § 82 odst. 1 písm. d): 

Doporučujeme slovo „vždy“ vypustit pro nadbytečnost. 
Neakceptováno. 

Daná úprava odpovídá stejné úpravě v jiných zákonech na 
finančním trhu a pro přehlednost a jednotnost úpravy je žádoucí 
slovo ponechat. 
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K § 90 odst. 4: 

Slovo „institucí“ navrhujeme pro zjevnou nadbytečnost vypustit. 
Akceptováno. 

 

K § 92: 

V souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „§ 89 až § 91“ nahradit slovy „§ 89 až 91“ 

Akceptováno. 

 

K § 98 odst. 1: 

Doporučujeme za slovo „platebních“ vložit chybějící slovo 
„služeb“. 

Akceptováno. 

 

K § 106 – k nadpisu: 

Navrhujeme v nadpisu předmětného ustanovení opravit překlep 
ve slově „činnosit“. 

Akceptováno. 

 

K § 109 odst. 1 písm. b): 

Vzhledem k tomu, že je celé ustanovení konstruováno formou 
alternativního výčtu, viz čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, navrhujeme slovo „nebo“ pro zjevnou nadbytečnost 
vypustit. 

Připomínku obdobně vztahujeme k § 237 odst. 1 písm. f). 

Akceptováno. 

K § 116 odst. 1 písm. d): 

V daném ustanovení není jasné, zda text „12)“ je myšlen jako 
odkaz na poznámku pod čarou či se jedná o překlep. 
Doporučujeme ustanovení upravit. 

Akceptováno. 

K § 134 odst. 5: 

Navrhujeme za číslo „183“ doplnit čárku. 
Akceptováno. 

K hlavě I, dílu 2, oddílu 2, pododdílu 1 – k nadpisu: 

Navrhujeme v daném nadpisu opravit překlep ve slově 
„závazku“. 

Akceptováno. 

K § 156 odst. 2: 

Doporučujeme slovo „příjemci“ za slovem „zpřístupní“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

K § 168 písm. b) a § 198 písm. b): Akceptováno. 
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V daných ustanoveních navrhujeme slovo „bezpečností“ 
nahradit slovem „bezpečnostní“. 

K § 207 odst. 2 písm. f) a g): 

Doporučujeme slovo „a“ v písmenu f) vypustit a doplnit jej na 
konec písmene g), viz čl. 42. odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 

 

K § 228 odst. 1: 

Navrhujeme za slovo „vystavena“ doplnit čárku. 
Akceptováno. 

K § 232 odst. 1 písm. f) a § 240 odst. 1 písm. c): 

S ohledem na ucelenost právního předpisu a v souladu s čl. 42 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme na konec 
předmětných ustanovení doplnit slovo „nebo“. 

Akceptováno. 

K § 261 odst. 2: 

Za slova „odstavce 1“ navrhujeme vložit čárku. 
Akceptováno. 

K § 267: 

V souladu s předloženým zněním návrhu zákona navrhujeme 
text „§ 227 odst. 4“ nahradit textem „§ 227 odst. 5“. 

Akceptováno. 

K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku – k části 
třetí čl. V: 

Navrhujeme text „§ 54 odst. 1“ nahradit textem „§ 9 odst. 1“. 

Akceptováno. 

MZV K ust. § 3 odst. 3 písm. c) bodům 3., 5. a 6. a všem dalším 
ustanovením, v nichž se odkazuje na speciální zákony: 

MZV doporučuje zvážit uvedení citací právních 
předpisů/zákonů, na něž se v předmětných ustanoveních 
navrhovaného zákona odkazuje, a to v poznámkách pod čarou. 

Neakceptováno. 

K ust. § 13, § 68, § 76 a § 110:  

MZV doporučuje doplnit předmětná ustanovení o odstavec, 
který zní:  

“Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje 
uživatele o zániku povolení a jeho důsledcích podle odstavce 1, 

Neakceptováno. 

Dluhy vůči klientům jsou standardně známy. U anonymních 
produktů existuje limitace jejich maximální výše. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

25 

 

včetně roční lhůty pro podání žádosti o vrácení peněžních 
prostředků uživatelem, na svých internetových stránkách a 
prostřednictvím tisku”.  

Odůvodnění:  

Dle MZV může včasnou informovaností o zániku povolení 
k relevantním činnostem a souvisejících lhůtách pro uplatnění 
práv uživatele dojít k podstatnému zúžení počtu případů, 
v nichž se uživatelé nedozvědí o zániku předmětných povolení, 
resp. o lhůtách pro uplatnění svých práv. Mělo by tak méně 
docházet k případům, kdy se o vrácení peněžních prostředků 
uživatelé nepřihlásí, ztratí na ně nárok a tyto prostředky tzv. 
„zmizí“. 

K ust. § 15 odst. 1 písm. a) až c): 

MZV doporučuje v textu zákona či alespoň v důvodové zprávě 
uvést, na základě čeho je/bude zajištěna rovnost platebních 
institucí, co se týče počátečního kapitálu. Minimální výše 
počátečního kapitálu, stanovená v eurech, je z pohledu české 
koruny proměnná hodnota, a to s ohledem na kursové změny. 
Vzhledem ke změnám kursu pak různé platebních instituce, 
resp. žadatelé o udělení k povolení k činnosti platební instituce, 
podléhají povinnosti disponovat počátečním kapitálem v různé 
výši. 

Vysvětleno. 

Platební instituce jsou povinny kapitál udržovat alespoň ve výši 
minimálního počátečního kapitálu. Požadavek je tak stejný pro 
dosavadní i nově příchozí platební instituce. 

K ust. § 63 odst. 2: 

MZV doporučuje v textu zákona či alespoň v důvodové zprávě 
uvést, na základě čeho se provádí/bude provádět přepočet 
mezi eurem a českou korunou, na základě jakého druhu kursu, 
vyhlášenému k jakému dni apod. 

Vysvětleno. 

Směrnice o platebních službách neobsahuje ustanovení o 
způsobu přepočtu EUR na CZK. Doposud je dovozováno 
výkladem. Na této praxi není cílem nic měnit. 

 

K ust. § 78 odst. 1, § 105 odst. 2 a 3, § 135 odst. 4 a § 188 
odst. 1: 

Obdobně jako u připomínky č. 3 a 4 MZV doporučuje u 
předmětných ustanovení, resp. alespoň v důvodové zprávě - ve 
zvláštní části k těmto ustanovením, v nichž jsou uvedeny částky 

Vysvětleno. 

Směrnice o platebních službách neobsahuje ustanovení o 
způsobu přepočtu EUR na CZK. Doposud je dovozováno 
výkladem. Na této praxi není cílem nic měnit. 
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v eurech, uvést, na základě jakého kursu se bude provádět 
jejich přepočet na české koruny. 

 

MZd Bez připomínek.  

MZe Připomínka k § 2 v souvislosti s § 4 odst. 1:  

Doporučujeme v § 2 vymezit slova „peněžní hodnota“, která 
jsou užívána v § 4. 

Neakceptováno. 

 

Připomínka k § 2 v souvislosti s § 9 odst. 1 písm. b): 

Doporučujeme sjednotit užívání slov „skutečné sídlo“ a 
„ústředí“, je-li jejich obsah totožný nebo obsah těchto slov 
vymezit v § 2, je-li odlišný.  

Obdobně doporučujeme postupovat i u ostatních výskytů těchto 
slov. 

Akceptováno jinak. 

Pojem „ústředí“ nahrazen pojmem „skutečné sídlo“. 

V právním řádu se vyskytují pojmy sídlo i skutečné sídlo. 
Zachováváme oba pojmy, nepovažujeme ale za vhodné pojmy 
konkrétně vymezovat. 

Připomínka k § 4 odst. 2: 

Doporučujeme ustanovení přeformulovat. Užití vícečetné 
negace může působit nejasně. 

Akceptováno. 

 

Připomínka k § 8 odst. 3:  

Doporučujeme slovo „poskytnou“ nahradit slovem „poskytnout“. 
Jedná se pravděpodobně o překlep. 

Akceptováno 

 

Připomínka k § 11 odst. 2, 28 odst. 2, 35 odst. 2, 54 odst. 2, 
57 odst. 2, 74 odst. 2, 91 odst. 2, 98 odst. 2, 108 odst. 2 a125 
odst. 4, a § 35 odst. 1 a 45 odst. 1, a § 34 odst. 5, 45 odst. 3, 
53 odst. 4, 56 odst. 4, 73 odst. 4, 90 odst. 5, 97 odst. 5 a 107 
odst. 4: 

S ohledem na totožnost obsahu ve vztahu k oznámení u § 11 
odst. 2, 28 odst. 2, 35 odst. 2, 54 odst. 2, 57 odst. 2, 74 odst. 2, 
91 odst. 2, 98 odst. 2, 108 odst. 2 a 125 odst. 4 a ve vztahu 
k žádosti u § 35 odst. 1 a 45 odst. 1, a dále § 34 odst. 5, 45 
odst. 3, 53 odst. 4, 56 odst. 4, 73 odst. 4, 90 odst. 5, 97 odst. 5 
a 107 odst. 4 doporučujeme úpravu těchto ustanovení vložit do 
jediného „obecného“ ustanovení. Zároveň doporučujeme 
upravit CELEXová označení. Takto připomínka se vztahuje i 

Vysvětleno. 

Chápeme důvod pro připomínku, ovšem zmíněná ustanovení 
nejsou zcela totožná, proto je nelze sloučit, neboť sloučení by 
znamenalo spíše navýšení nepřehlednosti zákona, než zlepšení 
situace. 
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k dalším výskytům obsahově totožných ustanovení. 

Připomínka k § 14:  

Doporučujeme slova „§ 9 odst. 1 písm. c) až m)“ nahradit slovy 
„§ 9 odst. 1 písm. c) až n)“. 

Máme za to, že není důvod, proč by v případě rozšíření 
povolení k činnosti platební instituce neměla být naplněna 
rovněž podmínka dle § 9 odst. 1 písm. n). 

Neakceptováno. 

 

Připomínka k § 38 odst. 3, 41 odst. 2, 58 odst. 3 a 61 odst. 
2: 
Doporučujeme slovo „které“ nahradit slovem „který“. Jedná se 
pravděpodobně o překlep. 

Akceptováno. 

Připomínka k § 63 odst. 2: 

Doporučujeme zkratku pro evropskou měnu uvést ve formátu 
„EUR“. Takto doporučujeme upravit veškeré výskyty zkratky 
evropské měny. Jedná se o uvedení textu do souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

Neakceptováno. 

 

Připomínka k § 64 odst. 3 písm. b): 

Doporučujeme slovo „průhledný“ nahradit slovem 
„transparentní“. 

Neakceptováno. 

Připomínka k § 134 odst. 4 a 5: 

Doporučujeme slovo „buď“ odstranit. 

Akceptováno. 

Připomínka k § 175 odst. 2 a 3:  

Doporučujeme slova „měně euro“ nahradit slovem „eurech“ a 
slova „české měně“ nahradit slovy „korunách českých“. 
Obdobně doporučujeme upravit veškeré výskyty měn. 

Jedná se o uvedení textu do souladu s Legislativními pravidly 
vlády. 

Neakceptováno. 

V právním řádu se pojem česká měna vyskytuje, jedná se o 
standardní pojem. Pojem měna euro se použije obdobně. 

Připomínka k §186 odst. 2:  

Doporučujeme slovo „transakci“ nahradit slovem „transakcí“. 
Jedná se pravděpodobně o překlep. 

Neakceptováno. 
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Připomínka k § 234 odst. 1 písm. c): 

Doporučujeme na konec textu doplnit čárku.   

Akceptováno. 

MŽP Bez připomínek.  

Ministr a 
předseda 
LRV 

Připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme do ZZ RIA doplnit přehled všech změn, které 
navrhovaná úprava přináší oproti stávajícímu stavu, tj. i změn 
v rozsahu transpozice neumožňující diskreci. Ačkoli provedení 
těchto změn nemá reálnou alternativu a není tudíž účelné 
podrobit je posuzování v rámci různých variant, je nezbytné je 
zohlednit ve vyhodnocení dopadů navrhované úpravy jakožto 
celku. 

Akceptováno.  

Doplněna závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.  

Připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme doplnit zhodnocení dopadů navrhované úpravy  
ve vymezených oblastech (v rozsahu požadovaném Obecnými 
zásadami pro hodnocení dopadů regulace) do vlastního textu 
ZZ RIA (v stávající podobě ZZ RIA je pouze - v příslušném 
formuláři - uvedeno jejich shrnutí). Tyto dopady je současně 
třeba – oproti popisu obsaženém ve stávajícím shrnutí - 
dostatečně konkretizovat (z hlediska jejich typu, dotčených 
subjektů a dílčích segmentů navrhované úpravy) a kde je to 
možné, i kvantifikovat. 

Vysvětleno.  

Dopady jsou podrobněji zmíněny u jednotlivých diskrecí 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.  

Připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme podrobněji popsat, jak bude probíhat přezkum 
účinnosti navrhované úpravy, pokud jde o termíny jeho 
provedení a indikátory, na jejichž základě bude hodnoceno 
naplnění jejích cílů (ať již jde o cíle sledované transponovanou 
směrnicí, nebo o cíle sledované v rámci využití jí poskytnuté 
diskrece), popř. její nezamýšlené důsledky. 

Akceptováno jinak.  

Do závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byla do 
bodu týkajícího se přezkumu účinnosti regulace doplněna 
zmínka o tzv. reportovací povinnosti poskytovatelů platebních 
služeb vůči České národní bance.  
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Úřad 
vlády ČR 

(OKOM) 

Připomínky k formální stránce návrhu 

Předkladatel splnil jen částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 

Důvodová zpráva neobsahuje zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s předpisy EU, a nesplňuje tak 
požadavky čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV. 

Návrh vykazuje nedostatky, které se týkají zejména označování 
některých ustanovení návrhu podtržením (podtržením jsou 
označena i ustanovení, která svůj protějšek v předpisech EU 
nemají – např. § 45/2, 47, 50, 232/4 ad. – konkrétní výše 
částek, 252/2 – výčet okolností, nebo jsou označena 
podtržením ustanovením odkazující na vydání prováděcího 
právního předpisu, přičemž ve srovnatelných částech návrhu 
nekonzistentně – týká se to např. § 28/2, 54/2, 57/2, 60/2, 73/1, 
3 a 4, 74/1, 90/1, 91/2, 30/4, 93/4, 102/2, 110/2), pomocí nejsou 
často ani údaje uvedené v rozdílové tabulce – někdy nejsou 
uvedena celá relevantní či aktuální ustanovení předpisu EU 
(např. k § 37, 73 ad., 227/3, 241/1), je odkazováno na 
nesprávné ustanovení předpisu EU (např. k § 48/1, 62/1), jindy 
naopak je odkazováno na ustanovení předpisu EU v daleko 
větší šíři, než je nutné pro transponované ustanovení návrhu 
(např. § 167 a násl.), a někdy rozdílová tabulka obsahuje 
ustanovení, která v návrhu normativního textu vůbec nejsou 
(např. § 229/7); v souhrnu se tak vytrácí účel, pro který je tento 
srovnávací dokument do legislativního procesu předkládán. Pro 
účely řádného prokazování slučitelnosti s právem EU platí, 
v souladu s čl. II přílohy č. 5 LPV, že rozdílová tabulka by měla 
na jedné straně obsahovat úplné znění navrženého ustanovení, 
a na druhé straně tomu odpovídající znění ustanovení předpisu 

Vysvětleno - akceptováno. 

Materiál bude upraven tak, aby odpovídal legislativním 
pravidlům vlády. 

Bude provedena revize podtržení, aby odkazy na ustanovení 
tabulky směrnice odpovídaly, a bude provedena revize 
rozdílové tabulky, tak aby zvláště ke konci nedocházelo 
k nejasnostem. 

Budou upravena zmocnění – zda jsou či nejsou transpoziční, 
budou zrevidována a označena jako transpoziční budou pouze 
ta, kde to vyžaduje směrnice. 
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EU. Opakované vykazovaní celých článků směrnice 
k jednotlivým odstavcům ustanovení návrhu bez bližšího 
rozlišení toho, která ustanovení se k sobě vztahují, vede 
k nepřehlednosti a narůstání dokumentu do rozsahu, který 
podstatně komplikuje jeho přezkoumatelnost. Z uvedených 
důvodů proto považujeme za vhodné, aby bylo výkaznictví a 
přiložená rozdílová tabulka, s ohledem na příkladmý výčet 
shora uvedených nedostatků, celkově revidována. 

Požadujeme odstranění formálních nedostatků předloženého 
návrhu. 

K § 1 – poznámkám pod čarou: 

V poznámce pod čarou č. 1 doplnit: 

- u směrnice 98/26/ES její novelizace, tedy na konci slova „a 
2010/78/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 648/2012 a č. 909/2014.“, 

- obdobně u směrnice 2009/110/ES, tedy na konci slova „, ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU 
a 2015/2366.“, 

- obdobně u směrnice 2013/36/EU, tedy na konci slova „, ve 
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 
2014/59/EU a 2015/2366.“ 

Odkaz na směrnici 2010/78/EU lze vypustit, k datu nabytí 
účinnosti návrhu bude zrušena směrnicí MiFID. 

V poznámce pod čarou č. 2 doplnit dodatek „v platném znění“ i 
u dalších nařízení EU, která byla novelizována, tj. všech mimo 
naposled cit. nařízení 2015/751. 

Akceptováno. 

Materiál bude upraven tak, aby tam byly jednotlivé směrnice 
citovány ve znění, nikoli aby byly celé názvy každé směrnice. U 
novelizovaných nařízení bude uvedeno v plném znění. 

 

 K § 2 odst. 2: 

Kde je v tomto ustanovení (může se týkat i jiných ustanovení 
návrhu) odkazováno na CRR (např. odst. 2/e, j), upozorňujeme, 
že tento předpis EU není v poznámce pod čarou č. 2 uveden. 
Jeho plnou citaci je do návrhu třeba doplnit. 

Akceptováno. 

Upravit odkaz na poznámku pod čarou – bud doplnit CRR do 
druhé poznámky pod čarou, nebo stanovit samostatnou 
poznámku pod čarou. 
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 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 8 odst. 2: 

Poskytování úvěru platebními institucemi není podmíněno 
pouze tím, že souvisí s poskytnutím platební služby, ale také 
tím, že může jít pouze o úvěr doplňkový. Požadujeme doplnit 
v souladu s čl. 18/4 písm. a) směrnice. 

Dále není zřejmé, z čeho vyplývá vyjmutí z podmínky splatit 
úvěr do 12 měsíců, pokud je poskytnut v České republice. 
Ustanovení je vykazováno jako implementační, avšak není 
zřejmé, zda tato možnost ze směrnice vyplývá. Požadujeme 
vysvětlit. 

Vysvětleno. 

Předkladatel se domnívá, že pokud zákon vyžaduje, aby byl 
úvěr poskytován v souvislosti s poskytováním platebních 
služeb, jedná se o doplňkový úvěr. V souladu s připomínkou 
bude doplněna důvodová zpráva. 

K druhé připomínce, doplnit výjimku pro vnitrostátní úvěry není 
podmínka 12 měsíců na základě čl. 18 odst. 4 písm. b), kde je 
stanoveno, že úvěry poskytnuté v souladu s čl. 11 odst. 9 a čl. 
28 musí být splaceny do 12 měsíců, ponechává na národním 
zákonodárci, aby domácí úvěry mohl být řešeny jinak. 

K § 12 a 13: 

Ustanovení týkající se zániku povolení k činnosti platební 
instituce je celé podtrženo a vykázáno jako implementační k čl. 
13 směrnice, který se týká pouze odnětí povolení. Odnětí 
povolení je přitom upraveno v jiné části návrhu. Požadujeme 
vysvětlit a odpovídajícím způsobem upravit výkaznictví. 

Akceptováno. 

Ustanovení není vykázáno jako transpoziční. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 17 odst. 1: 

Jde-li o pojištění platební instituce, která vykonává službu 
nepřímého udělení platebního příkazu, mělo by dle čl. 5/2 
směrnice pojištění odpovědnosti pokrývat případné závazky dle 
čl. 73, 89, 90 a 82 směrnice. Nad rámec toho, co je uvedeno 
v předmětném ustanovení, nenacházíme pojištění pro případ 
pozdního provedení platby (čl. 89 směrnice). Požadujeme 
vysvětlit, případně doplnit. 

Vysvětleno. 

Článek 89 směrnice sice operuje s pojmem pozdní provedení 
platební transakce, ovšem nejedná tak směrnice konzistentně, 
v některých případech rozlišuje pozdní provedení platební 
transakce a nesprávné provedení platební transakce, jindy 
jedná pouze o nesprávném provedení platební transakce. 
Zákonodárce zvolil jednotný postup a to, že nesprávně 
provedená platební transakce je i pozdě provedená platební 
transakce. V souladu s touto připomínkou bude doplněna 
důvodová zpráva. 

K § 17 odst. 2: 

Ustanovení je transpozicí čl. 5/3 směrnice. Směrnice, pokud jde 
o pojištění odpovědnosti, požaduje toto uzavřít vzhledem k 
poskytovateli účtu nebo uživateli platební služby – návrh 

Akceptováno. 

Bude precizněji upraveno, o jaké poskytovatele se jedná. 
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vzhledem k „jiným poskytovatelům“, tedy šířeji. Žádáme 
předkladatele o vysvětlení této odlišnosti. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 17 odst. 3: 

Ustanovení je transpoziční vzhledem k čl. 5/4 směrnice. Tam 
uvedený výčet je však taxativní, doporučujeme proto upravit 
shodně, tj. vypustit slovo „zejména“. Týká se i § 79/3. Pokud jde 
o dikci písm. e), doporučujeme sjednotit s dikcí § 79/3/e, nebo 
vysvětlit, proč zde upraveno jinak. 

Vysvětleno. 

Dané ustanovení respektuje i připravované standardy EBA, 
které jsou dle návrhu výrazně širší než směrnice. Navržená 
vyhláška bude těmito standardy vázána, tedy slovem „zejména“ 
je zajištěna slučitelnost se standardy EBA. 

K § 18 odst. 6: 

Ustanovení je transpozicí čl. 6/2 směrnice. Pokud jde o 
„náležitosti oznámení“, na které je zde odkazováno, tyto je třeba 
upravit v zákoně, nikoli prováděcím právním předpise. Žádáme 
proto o dopracování této věci. Týká se obdobně § 80/6 (toto 
ustanovení však není označeno podtržením). 

Vysvětleno. 

Nastavení zmocňovacích ustanovení vychází z poslední 
legislativní úpravy zákona o spotřebitelském úvěru a tedy je 
posledním konsensem  LRV a Úřadu vlády. Není tedy důvodné 
přistupovat ke změně. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 21: 

Z uvedeného není zřejmé, zda je skutečně zaručen požadavek, 
že platební instituce nesmí vykonávat činnost přijímání vkladů 
nebo jiných splatných prostředků. Požadujeme vysvětlit, zda je 
tento požadavek podle čl. 18/5 směrnice a čl. 9 směrnice 
2013/36/EU naplněn v jiných částech návrhu. 

Vysvětleno. 

Skutečnost, že se nejedná o vklad ve smyslu vkladu - § 1 odst. 
2 zákona o bankách, je dán společně zmíněným ustanovením § 
8 odst. 2 a odst. 3, které zakazuje z přijatých peněz poskytovat 
úvěry. Dále dle § 2 odst. 1 zákona o bankách, nesmí nikdo 
přijímat vklady, pokud jiný zákon nestanoví jinak.  

Bude doplněna srovnávací tabulka o zákon o bankách. 

K § 26: 

Ustanovení je vykázáno jako transpoziční k čl. 19/1 směrnice. 
V návrhu však nenacházíme povinnost platební instituce sdělit 
příslušné údaje podle písm. čl. 19/1 písm. a) – e). Požadujeme 
vysvětlit, případně doplnit. 

Vysvětleno. 

Povinnost sdělovat údaje podle čl. 19 odst. 1 písm. a) – e) je 
dána v § 27 odst. 5. 

 K § 38 odst. 1: 

Podle čl. 28/2 třetí pododstavec směrnice platí, že pokud 
nesouhlasí domovský orgán s posouzením/stanoviskem 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že tento problém je řešen v § 38 odst. 2. 
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hostujícího členského státu, sdělí mu důvody svého rozhodnutí. 
Doporučujeme doplnit. 

K § 62: 

Doporučujeme upravit odůvodnění tohoto ustanovení na str. 13-
14 důvodové zprávy a údaje v rozdílové tabulce. Ustanovení je 
transpozicí článků 33 a 28/2 a 3 směrnice (nikoli čl. 11), 
směrnice dále v čl. 28 upravuje či předjímá (role EBA) postup 
spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, což by 
v odůvodnění mohlo být v dané věci zmíněno. 

Akceptováno. 

Rozdílová tabulka i zdůvodnění byly upraveny. 

 

K § 135 odst. 3: 

Žádáme předkladatele o informaci, z jakého ustanovení 
předpisu EU plyne možnost odchylky od § 165 odst. 2 v dané 
věci. 

Vysvětleno – akceptováno. 

Čl. 63 odst. 1 písm. c) směrnice doplnit do rozdílové tabulky. 

K § 141 písm. g): 

V tomto ustanovení doporučujeme místo generického odkazu 
na nařízení EU uvést konkrétní odkaz na čl. 8 cit. nařízení. 

Akceptováno. 

Upraven materiál v textu zákona je přesný odkaz na konkrétní 
nařízení s poznámkou pod čarou, která zpřesňuje, o které 
nařízení se jedná. 

K § 145: 

Mezi informace poskytované uživateli navrhujeme v souladu 
s čl. 52/5 písm. b) směrnice doplnit také popis zabezpečeného 
postupu uvědomování uživatele platebních služeb v případě 
podezření na podvod či ohrožení bezpečnosti. 

Vysvětleno – akceptováno. 

Zabezpečený postup uvědomování uživatele je upraven v § 143 
písm. d), bude doplněno do rozdílové tabulky 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 152 odst. 2: 

Dané ustanovení umožňuje poskytovat nebo zpřístupňovat 
informace plátci na základě dohody s poskytovatelem. Uvedené 
právo plátce je tak podmíněno souhlasem poskytovatele. 
Naproti tomu čl. 57/2 směrnice vyžaduje, že rámcová smlouva 
musí obsahovat podmínku umožňující plátci příslušné 
informace vyžadovat. Poskytovatel plátce je pak povinen tyto 
informace poskytnout bezplatně a způsobem, který bude 

Vysvětleno. 

Jedná se o rozdílný přístup poskytování informací z pohledu 
plátce a příjemce. Domníváme se, že tento rozdíl v čl. 57/2 a 
58/2 není odůvodněný a nemělo by se jednat o rozdílný režim 
informování o platbách podle toho, zda se jedná o příchozí nebo 
odchozí platbu. Na danou věc se pokusí předkladatel dotázat 
Evropské komise. 
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stranami dohodnut. Jinými slovy, právo plátce na informace 
není ve smyslu směrnice závislé na dohodě stran, jak by se 
z návrhu mohlo zdát, dohodě podléhá pouze konkrétní způsob 
poskytnutí. Požadujeme opravit. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 154: 

Ustanovení je vykázáno jako transpoziční k článku 57/2 
směrnice, který váže povinnost sdělit příslušné informace plátci 
při nabídce konverze měny před iniciováním platební transakce. 
Podle druhého pododstavce tohoto článku musí plátce 
s takovou nabídkou služby konverze souhlasit. Nezbytnost 
souhlasu v navrženém ustanovení nenacházíme. Požadujeme 
doplnit. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že daná problematika je upravena již v obecné 
právní úpravě, konkrétně vychází ze zákona o ochraně 
spotřebitele, kde jsou informační povinnosti vůči spotřebiteli 
vymezeny v ustanoveních § 9-14a a vztahují se na to i 
ustanovení o klamavých praktikách - § 5 odst. 2 písm. d) a § 6 
odst. 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele. Dále se 
předkladatel domnívá, že uživatel může být vázán na základě 
obecných právních principů pouze pokud s dohodou souhlasil, 
tedy i na základě NOZ nelze uzavřít dohodu bez souhlasu 
uživatele.  

K § 155: 

Ustanovení je označeno jako transpoziční vzhledem k čl. 12 
směrnice 2014/92/EU. Jak jsme uváděli již k návrhu 
projednávanému nyní v PČR (tisk 745), je dle našeho názoru 
návrh v této části širší než cit. požadavek směrnice - převáděné 
ust. čl. 12 se týká situace služby změny platebního účtu, a není 
výslovně požadováno poskytování informací na žádost, ale 
zajištění bezplatného přístupu k těmto informacím. Dáváme tak 
na zvážení případnou úpravu návrhu podle (užšího ?) 
požadavku směrnice, nebo vysvětlení / uvedení této odchylky 
v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Čl. 12 PAD sice předpokládá, že jsou informace poskytnuty pro 
změnu účtu, není ale možno zkoumat myšlenkové rozpoložení 
subjektu, zda tyto informace žádá s tím, že má v úmyslu změnit 
účet, či nikoliv. Proto se stanovuje obecná povinnost takové 
informace poskytnout.  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 161: 

Předmětné ustanovení stanoví, že v případě výpovědi závazku 
z rámcové smlouvy náleží poskytovateli poměrná část úplaty za 
dobu do zániku závazku z rámcové smlouvy. Čl. 55/4 směrnice 
uvádí, že uživatel v takovém případě hradí poměrnou část za 

Vysvětleno. 

Článek 55 odst. 4 sice mluví o vypovězení smlouvy (anglický 
ekvivalent používá termín „termination“), ovšem předkladatel se 
domnívá, že není žádoucí, aby poskytovateli za dobu výpovědní 
lhůty, kdy poskytovatel stále vede účty a poskytuje platební 
služby, nenáležela úplata. Z anglického znění je patrné, že je 
spíše myšlen zánik závazku. Vracet by se měla úplata až za 
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dobu do okamžiku vypovězení smlouvy. Vzhledem k existenci 
výpovědní lhůty vzniká mezi těmito okamžiky, a tedy mezi 
úpravou návrhu a směrnice, mezera. Současně nenacházíme 
pravidlo stanovící, že pokud se poplatky platí předem, jejich 
poměrná část se vrátí (čl. 55/4 věta druhá směrnice). 
Požadujeme opravit. 

dobu, kdy opravdu platební služby poskytovány nejsou. Na 
vrácení poplatku se pak uplatní ustanovení o bezdůvodném 
obohacení § 2991 NOZ. 

K § 162 odst. 2: 

Ustanovení je vykázáno jako transpoziční k čl. 64 směrnice. 
Tato úprava však ze směrnice přímo nevyplývá. Ze směrnice 
naopak jasně vyplývá, že pokud souhlas schází, považuje se 
platební transakce za neautorizovanou. Současně není jasné, 
co se myslí jiným úkonem. Požadujeme vysvětlit. 

Vysvětleno. 

Ustanovení nebude vykázáno jako transpoziční. 

K § 167 odst. 3 

Na rozdíl od navržené úpravy koncipuje směrnice odmítnutí 
nepřímo uděleného platebního příkazu jako dočasné a to do 
doby, než důvody, pro které došlo k odepření, pominou. Poté by 
měl být přístup opět umožněn (čl. 68/5 druhý pododstavec 
směrnice). Doporučujeme přehodnotit. 

Vysvětleno. 

Odmítnutí provést příkaz se vztahuje vždy na jeden příkaz – 
tedy odmítnutí konkrétního příkazu, nejedná se tedy trvající 
stav. V ustanovení § 167 odst. 4 bude doplněno odůvodnění 
odmítnutí. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 182 odst. 5: 

Důkazní břemeno by se dle čl. 76/1 písm. b) druhý pododstavec 
směrnice mělo vztahovat k prokázání všech podmínek pro 
vrácení peněžních prostředků, tedy nejen na skutečnost podle 
odst. 1 písm. d), ale i c) návrhu. Požadujeme upravit nebo 
vysvětlit. 

Vysvětleno. 

Informace podle § 182 odst. 1 písm. a), b) a c) bance musí být 
známy. Jediná skutečnost, kterou je potřeba bance prokazovat, 
je to, že částka platební transakce převyšuje částku, kterou 
plátce mohl rozumně očekávat. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 184 odst. 1: 

Informace o tom, zda zůstatek na platebním účtu uživatele 
dosahuje, či nedosahuje částky karetní platební transakce, by 
měla být co do svého rozsahu omezena ve smyslu čl. 65/3 
směrnice. Toto omezení v návrhu nenacházíme. Požadujeme 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že toto omezení je v návrhu zákona obsaženo 
v textu a znění návětí – poskytne informace zda 
dosahuje/nedosahuje. Skutečnost, že nemůže poskytnout jiné 
informace je dána obecně ochranou oprávněných zájmů klienta. 
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upravit nebo vysvětlit. 

K § 187 odst. 1: 

Povinnost poskytovatele plátce vrátit částku ve výši 
neautorizované platební transakce platí nejen poté, co mu 
plátce neautorizovanou transakce oznámil, ale i poté, co 
uvedenou skutečnost poskytovatel sám zjistil (čl. 73/1 
směrnice). Požadujeme doplnit. 

Vysvětleno. 

Ustanovení vychází z čl. 71, kdy článek 71 předpokládá, že 
uživatel musí poskytovali neautorizovanou transakci oznámit, a 
je zde i lhůta, do kdy nejpozději takové oznámení musí učinit, 
aby mu vznikl nárok na vrácení. Není tedy zřejmé, jak by se 
ustanovení uplatnilo, pokud by poskytovatel sám na 
neautorizovanou transakci přišel. Dále se domníváme, že není 
účelné v tomto ohledu prolamovat obecné principy soukromého 
práva, kdy odpovědnost za vady je vázána na vytknutí vady 
uživatelem. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 187 odst. 2: 

Nenacházíme transpozici čl. 73/2 druhý pododstavec směrnice, 
který upravuje následné vypořádání mezi poskytovatelem, který 
vede účet, a poskytovatelem služeb iniciování transakce. 
Požadujeme doplnit nebo vysvětlit. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že je to řešeno v § 193 a 195 a také obecnými 
právními předpisy (NOZ). 

K § 188 odst. 2 písm. b): 

V souladu s čl. 74/1 písm. b) směrnice navrhujeme předmětné 
ustanovení rozšířit také na jednání třetích osob, resp. subjektů 
poskytujících outsourcing (v případě, že není jednání těchto 
subjektů považováno za jednání poskytovatele). 

Vysvětleno. 

V případě, že se jedná o outsourcing, jedná zástupce jménem 
poskytovatele a poskytovatel je vždy za dané jednání 
odpovědný. V daném vztahu tedy vystupuje poskytovatel a 
uživatel. 

K § 188 odst. 3 písm. c): 

Co je „silné ověření uživatele“, je upraveno v § 229, mělo by být 
ale sjednoceno užívání slov „klient“ a „uživatel“ v této 
souvislosti, také se zřetelem k vymezení uživatele v § 1/c. 

Akceptováno. 

K § 192 odst. 2: 

Požadujeme vysvětlit, zda je upravena situace, kdy 
poskytovatel platebních služeb nenese odpovědnost za 
neprovedení nebo nesprávné provedení transakce a to 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že z ustanovení § 192/1 první věty plyne, že je 
provedena správně, tedy poskytovatel nenese odpovědnost. 
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v situaci, kdy uživatel platebních služeb uvedl nesprávný 
jedinečný identifikátor (čl. 88/2 směrnice). 

K § 195: 

Odškodnění v rámci postihu se podle čl. 92/1 směrnice vztahuje 
i na případy, kdy některý z poskytovatelů platebních služeb 
nepoužije silné ověření klienta. Požadujeme vysvětlit, kde je 
v návrhu tato úprava zohledněna, příp. doplnit. 

Akceptováno. 

§ 195 byl v tomto smyslu zpřesněn. 

K § 208: 

Ustanovení je označeno jako transpoziční vzhledem k čl. 7 
směrnice 2014/92/EU. Jak jsme uváděli již k návrhu 
projednávanému nyní v PČR (tisk 745), návrh je v této části 
širší než požadavek čl. 7 směrnice - směrnice nestanoví 
regulaci provozovatelů srovnávacích internetových stránek 
obecně, stanoví nárok spotřebitele na bezplatný přístup alespoň 
k jedné takové srovnávací internetové stránce. K tomuto 
přesahu se vyjadřuje předkladatel ve zvláštní části důvodové 
zprávy (str. 42). Směrnice dále požaduje, aby uváděné 
informace byly nestranné, což má být zajištěno provozní 
nezávislostí srovnávacích stránek na provozovatelích 
platebních služeb; návrh v odst. 1 písm. d) uvádí, že 
provozování a obsah srovnávacích stránek podléhá dohledu, 
v části § 243 a násl. (dohled a kontrola) však této okolnosti 
neodpovídá zejména žádná povinnost stanovená ČNB. Není 
tak jasné, zda požadavky směrnice ve věci jsou zcela naplněny. 
Žádáme předkladatele o vyjádření, případně o úpravu návrhu. 

Vysvětleno. 

Daná problematika byla řešena v rámci transpozice směrnice 
PAD. Vzhledem k tomu, že novela má nabýt účinnosti v březnu 
2017, není účelné, aby po 9 měsících docházelo ke změně 
právní úpravy. Věc je podrobně zdůvodněna v důvodové 
zprávě. Dále je předkladatel vázán usnesením vlády č. 150, kdy 
vláda „schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, s úpravami podle připomínek 
uvedených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a 
podle úprav uvedených v písemně předaném podkladu (řešení 
rozporu s Českou národní bankou ohledně dozoru nad 
uplatňováním přiměřené ceny za základní platební účet);“. 

 

K § 218 odst. 1 písm. f) a g): 

Požadujeme vypustit slovo „debetní“ – směrnice toto omezení 
nestanoví (čl. 17, preambule bod 44 – zde zmiňuje i užití 
kreditních karet). 

Vysvětleno. 

Nelze vypustit slovo debetní, neboť je nutno zajistit, aby byla 
poskytnuta karta k účtu, nikoliv „kreditní“ karta. Nelze nikoho 
nutit k poskytnutí úvěru. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 219: 

Vysvětleno. 

Daná problematika byla řešena v rámci transpozice směrnice 
PAD. Vzhledem k tomu, že novela má nabýt účinnosti v březnu 
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Ustanovení je transpozicí čl. 18 směrnice 2014/92/EU, se 
kterým však není plně v souladu. Směrnice požaduje, aby 
členský stát zajistil bezplatnost nebo přiměřenost služeb 
souvisejících se základním účtem, včetně poplatků účtovaných 
v případě nedodržení závazků spotřebitele, pro případ 
přiměřenosti poplatků pak uvádí výslovně 2 kritéria, viz i 
důvodová zpráva k tomuto ustanovení (str. 46). Předkladatel 
navrhuje cenu obvyklou, tedy tržní, přičemž uvádí, že tržní cena 
vychází ze stejných kritérií jako směrnice. Kontrolu nad touto 
povinností má rovněž provádět MF, dle § 243 odst. 4 – 
postupem podle zákona o cenách. 

Zákony o cenách, resp. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen 
dále předpokládají kontrolu na základě vydaných cenových 
předpisů, což návrh neupravuje. 

Máme tedy i nadále zato, že požadavek práva EU na 
přiměřenost poplatků souvisejících se základním platebním 
účtem není návrhem zajištěn. Žádáme předkladatele o 
vyjádření, resp. úpravu návrhu. 

2017, není účelné, aby po 9 měsících docházelo ke změně 
právní úpravy. Věc je podrobně zdůvodněna v důvodové 
zprávě. Dále je předkladatel vázán usnesením vlády č. 150, kdy 
vláda „schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, s úpravami podle připomínek 
uvedených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a 
podle úprav uvedených v písemně předaném podkladu (řešení 
rozporu s Českou národní bankou ohledně dozoru nad 
uplatňováním přiměřené ceny za základní platební účet);“. 

 

 

K § 221 odst. 5: 

Časový údaj uvedený na konci věty nemá být označen 
podtržením, není konkrétním požadavkem směrnice 
2014/92/EU. 

Akceptováno. 

K § 223: 

K tomuto ustanovení poznamenáváme, že směrnice 
2014/92/EU vztahuje tuto část návrhu na úvěrové instituce, 
které v ČR zahrnují i spořitelní a úvěrní družstva. Předkladatel 
navrhuje, analogicky čl. 1/5 směrnice, úpravu na SÚD 
nevztahovat, odůvodněno je ve zvláštní části důvodové zprávy 
(str. 47). 

Vysvětleno. 

Znění tohoto ustanovení je zvoleno proto, že není účelné, aby 
bylo požadováno, aby byl uživatel člen družstva. Proto bylo 
zvoleno, aby se ustanovení vztahovalo pouze na družstevní 
záložny. Bylo debatováno při implementaci směrnice PAD. 
Podrobné zdůvodnění je v důvodové zprávě. 

K § 232 a násl.: 

Požadujeme nepodtrhávat a nevykazovat výše sankcí jako 
transpoziční. Tato technika vytváří dojem, že konkrétní výše 

Akceptováno. 
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pokut vyplývá z přímo z práva EU. 

K § 241 odst. 4 a 5: 

Jak jsme uváděli již k návrhu projednávanému nyní v PČR (tisk 
745), jsou v těchto ustanoveních používány pojmy nařízení EU, 
které neodpovídají terminologii předloženého návrhu zákona – 
schéma platebních karet, zpracovatel. Doporučujeme tyto 
pojmy upřesnit odkazem na příslušné ustanovení nařízení EU, 
ve kterém jsou definovány. 

Např.: „2) Provozovatel schématu platebních karet podle čl. 2 
odst. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/751 se sídlem …“ 

Vysvětleno. 

Použití pojmů z nařízení v dikci správního deliktu spočívajícího 
v porušení nařízení je standardní legislativní technika. 

K § 242 odst. 1 a 2: 

Úprava řízení o přestupku vedeného ÚOHS je dle našeho 
názoru nedostatečná, když odkazuje na „přiměřené“ použití 
zákona. Doporučujeme upravit vhodněji. 

Vysvětleno. 

Navržená úprava vychází z kompromisní dohody s ÚOHS při 
transpozici PAD, kdy daná úprava je v § 7 odst. 1 zákona č. 
395/2009 Sb., o významné tržní síle, ve znění pozdějšího 
předpisu, kdy ÚOHS je zvyklý podle tohoto předpisu vést řízení. 

Doplněna důvodová zpráva. 

K § 246: 

Doporučujeme upravit odkaz na nařízení EU č. 1093/2010 dikcí: 
„…podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro bankovnictví)2)“. 

Akceptováno. 

 

K § 257: 

Upravit dikci „…v rozsahu stanoveném přímo použitelným 
předpisem ..“. 

Akceptováno. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 258 odst. 3: 

Žádáme předkladatele o vyjádření, kde je v návrhu 
transponován požadavek čl. 37/5 směrnice. 

Vysvětleno. 

Předkladatel se domnívá, že v tomto ustanovení je 
transponován požadavek směrnice na zveřejňování popisu 
činností. Konkrétně bude ustanovení upraveno ještě na základě 
připomínky ČNB. Bude tedy zveřejňován seznam popisu 
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činností. 

K § 260: 

Obdobně připomínce uvedené výše k § 241/4 a 5 
doporučujeme úpravu dikce, např.: „…u něhož je mezibankovní 
poplatek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební 
transakce2) upraven v kapitole II tohoto nařízení, …“ 

Akceptováno. 

 

K § 262: 

Ustanovení není označeno vazbou na předpisy EU, přitom má 
vazbu na požadavek nařízení 2015/751 – doporučujeme návrh 
v tomto smyslu doplnit. 

Akceptováno. 

Text zákona bude uveden do souladu se zákonem o rozhodčím 
řízení – kdy bude spojení „smlouva o rozhodci“ nahrazena 
spojením „ rozhodčí smlouva“. Dále bude v textu zákona 
upraveno, že se nevztahuje na spotřebitele. Ustanovení bylo 
podtrženo. 

Úřad 
vlády ČR 

(VVI) 

Bez připomínek.  

Úřad 
vlády ČR 

(VÚV) 

Bez připomínek.  

ČNB 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Obecně k návrhu: Za účelem eliminace registrace tzv. 
prázdných PPSMR (PPSMR, který fakticky nevykonává žádnou 
činnost) požadujeme zavést roční obnovovací poplatek.  

Dále návrh neupravuje možnost ČNB požadovat zřízení 
ústředního kontaktního místa u zahraničních PI a EMI 
působících v ČR prostřednictvím obchodních zástupců.   

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že v ČR je řádově desítky PI a něco přes 140 
malých poskytovatelů domníváme se, že není důvodná obava, 
že by zde existovalo velké množství nefungujících institucí, 
jejichž vedení v rejstříku by bylo nepřehledné a pro uživatele 
matoucí. Možnost výmazu malého poskytovatele, který po 6 
měsíců neposkytuje platební služby, byla do zákona nově 
doplněna a vzhledem k reportovací povinnosti subjektů, nebude 
pro ČNB příliš zatěžující zjistit, zda někdo činnost nevykonává. 
Z toho důvodu převažují při zavedení obnovovacího poplatku 
spíše negativa pro podnikatelské subjekty, které je vnímají velmi 
negativně, nad případnými pozitivy a není nijak účelné v tomto 
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případě obnovovací poplatky zavádět. 

K požadavku ústředního kontaktního místa si sice 
uvědomujeme možná pozitiva jeho zavedení, ovšem 
v současnosti se teprve začínají připravovat standardy EBA, 
které budou vymezovat pravidla pro ústřední kontaktní místa, a 
není možno zavést pravidlo, když ani není zákonodárci znám 
budoucí obsah tohoto pravidla.  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 2 odst. 1 písm. l) návrhu: Trváme na našem požadavku, 
že příkaz se neuděluje, ale dává. V celém textu dále se používá 
pojem dání platebního příkazu, např. v ustanoveních § 86, 
§ 138 odst. 4, § 148 odst. 2, § 149 odst. 2, § 193 odst. 1, 
§ 218 odst. 1 písm. f) návrhu. 

Akceptováno. 

Podotýkáme, že jde o legislativně technickou připomínku. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 4 odst. 2 návrhu: Požadujeme nahradit v tomto ustanovení 
pojem „platební transakce“ pojmem „platby“, neboť podle 
§ 3 odst. 3 návrhu jsou prováděny platby, ne platební transakce 
ve smyslu zákona. 

Akceptováno. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 10 a § 73 návrhu: Požadujeme přeformulovat text tak, 
že lhůta pro vydání rozhodnutí začala běžet až poté, 
co je předložena úplná žádost a sjednotit text zákona 
s požadavky Směrnice. Není nám zřejmý důvod, proč se 
návrh zákona odchyluje od čl. 12 Směrnice, srov. „do 3 měsíců 
od  zahájení řízení…“ vs. „Příslušné orgány uvědomí žadatele 
o tom, zda jeho žádosti bylo vyhověno, nebo zda byla 
zamítnuta, do tří měsíců od obdržení žádosti, nebo v případě 
neúplné žádosti do tří měsíců od obdržení všech údajů, jež 
jsou k rozhodnutí požadovány. Zamítnutí žádosti musí být 
příslušným orgánem odůvodněno“. V důvodové zprávě 
uvedenou argumentaci, že řízení lze přerušit, nepovažujeme za 
relevantní – aplikace obecné právní úpravy (přerušování řízení) 
představuje ve srovnání s výslovným požadavkem Směrnice 

Akceptováno. 

Obdobná změna byla provedena i u poskytovatele využívající 
výjimky podle čl. 33 směrnice o platebních službách. 
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nadbytečnou administrativní zátěž (nutnost vydávat usnesení o 
přerušení řízení).  

Skutečnost, že lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet teprve 
v okamžiku doručení úplné žádosti, přitom v předpisech 
regulujících poskytování služeb na finančním trhu 
nepředstavuje žádné novum. V této souvislosti lze odkázat 
například na řízení o schvalování kvalifikovaných účastí na 
pojišťovně (srov. § 24 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 2 zákona 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví), obdobně se aktuálně (v 
souladu s požadavky evropského práva) navrhují změny 
zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 17 odst. 1 a § 48 odst. 1, § 100 odst. 1 návrhu: 
Požadujeme upravit text „uzavře pojistnou smlouvu nebo zajistí 
jinou srovnatelnou záruku“ textem „uzavřel pojistnou smlouvu 
nebo zajistil jinou srovnatelnou záruku“. Podle § 9 odst. 1 písm. 
d) návrhu ČNB udělí povolení, pokud žadatel již má uzavřenu 
pojistnou smlouvu nebo smlouvu o srovnatelné záruce před 
podáním žádosti. Tento požadavek by měl být zohledněn i 
v tomto ustanovení, aby nedocházelo k rozporu mezi 
ustanoveními. 

Vysvětleno. 

Dále zákonodárce respektuje obecná pravidla pro psaní 
legislativního textu v přítomném čase, kdy shledává, že odkaz 
na nutnost prokázat splnění povinnosti při žádosti o povolení § 9 
je dostačující pro pochopení, že smlouva při žádosti o povolení 
již musí být uzavřena. Jedná se o legislativně-technickou 
připomínku, která dle pravidel LRV nemůže být označována za 
zásadní. Text byl upraven tak, aby bylo zřejmé, že postačuje 
uzavření smlouvy či poskytnutí záruky ve prospěch 
poskytovatele. Poskytovatel tedy nutně nemusí být stranou 
smlouvy. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 25 odst. 1, § 33 odst. 1, § 52, § 88 odst. 2, § 96 odst. 1, 
§ 252 odst. 1 návrhu: Nedomníváme se, že z textu směrnice 
plyne požadavek na schválení poskytování platebních služeb 
(PS) prostřednictvím obchodních zástupců (OZ). PSD2 pouze 
uvádí, že OZ smí vykonávat PS od okamžiku zápisu do 
seznamu OZ. Z toho nelze dovozovat podmínku získání dalšího 
souhlasu. Porovnáním ustanovení směrnic PSD a PSD2 
týkajících se oznamování OZ platebních institucí (PI) jsme toho 
názoru, že postup, kterým se OZ oznamují příslušnému orgánu 

Akceptováno jinak. 

Na základě dohody s ČNB bude celá podoba obchodních 
zástupců vypadat jinak. 

Do řídicího a kontrolního systému byl zařazen systém výběru 
obchodních zástupců. Na něj navazuje režim oznámení 
obchodního zástupce jako v dosavadním zákoně o platebním 
styku. 
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dohledu (OD), se věcně přijetím PSD2 nemění. I nadále PI 
oznamuje OD svůj záměr využívat k poskytování platebních 
služeb OZ a OD na základě tohoto oznámení, a pokud nemá 
pochybnosti o pravdivosti údajů, které mu PI poskytne, OZ 
zapíše. Celkem jsme identifikovali dva rozdíly oproti stávající 
úpravě v PSD: 

 PSD2 nově stanoví na jisto okamžik, od kterého může 
OZ PI začít nabízet PS poskytované PI,  

 skutečnost, že v případě, že se OD domnívá, že údaje 
poskytnuté PI o OZ jsou nepravdivé, přijme OD další kroky 
za účelem jejich ověření, zatímco dle stávající PSD pouze 
mohl, ale nemusel, přijímat další kroky. 

Z našeho pohledu se nejedná o zásadní změny, které 
by vyžadovaly nově při zápisu OZ podrobovat PI správnímu 
řízení. K tomu závěru nás vedou také následující důvody: 

Ač PSD2 váže okamžik vzniku oprávnění  k poskytování 
platebních služeb prostřednictvím OZ až na zápis 
OZ PI do seznamu platebních institucí, i takto lze považovat 
oznamovací proces dle stávající právní úpravy za dostatečný. 
Takovýto zápis subjektu do seznamu OD za současného 
procesu oznámení  subjektu OD bez nutnosti vedení správního 
řízení lze nalézt i v jiných oblastech platné právní úpravy, a to 
např. v § 30 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, či v § 32c odst. 1 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

Ke skutečnosti, že PI může poskytovat PS prostřednictvím 
OZ až po jeho zápisu do rejstříku uvádíme následující. Jsme 
rovněž toho názoru, že toto opatření bylo přijato za účelem 
ochrany práv uživatelů PS, zejména spotřebitelů, tj. za tím 
účelem, aby uživatelé PS měli možnost ověřit, že OZ je 
oprávněn jednat jménem příslušné PI. Vycházíme z recitálu 42 
PSD2: „Za účelem posílení transparentnosti fungování 
platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení příslušného 
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orgánu domovského členského státu nebo které jsou zapsány 
do rejstříku tohoto orgánu, včetně jejich zástupců, a za účelem 
zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele v Unii je 
nezbytné zajistit snadný přístup veřejnosti k seznamu subjektů 
poskytujících platební služby.“ 

Pojetí, že se nejedná o rozhodování o právech a povinnostech 
nasvědčuje i znění čl. 19 odst. 2 PSD2, který nestanoví 
povinnost OD rozhodnout o zápisu, nýbrž povinnost vyrozumět 
PI o tom, zda byl nebo nebyl zástupce zapsán do rejstříku a 
také to, že znění čl. 20 PSD2,  které oproti obdobnému 
ustanovení čl. 18 PSD doznalo pouze formálních změn, stanoví 
plnou odpovědnost PI za jednání OZ. Není tudíž logické, aby 
odpovědnost za výběr OZ byla v souvislosti s proběhnuvším 
správním řízením a vydaným rozhodnutím přenesena na OD. 
Naopak vznikají pochybnosti, zda by taková praxe byla 
v souladu s PSD2. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 38 odst. 1, § 58 odst. 1 návrhu: Nesprávná transpozice 
PSD2. Požadujeme upravit v souladu s čl. 28 odst. 2 poslední 
pododstavec tak, aby orgán dohledu mohl provedený zápis 
zrušit, jestliže hostitelský členský stát předloží nepříznivé 
stanovisko, a to i po uplynutí lhůty 1 měsíce. 

Akceptováno. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 44 odst. 1 návrhu: Požadujeme doplnění podmínek pro 
udělení povolení o požadavky vztahující se k žadatelům – 
fyzickým osobám, jako je tomu v případě poskytovatelů 
platebních služeb malého rozsahu (viz § 64 odst. 1 písm. e), g) 
a h) návrhu). 

Akceptováno jinak. 

Ust. § 64 odst. 1 písm. e) bylo upraveno, z toho plyne i 
analogická úprava v § 44 odst. 1. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 65 a k § 107 návrhu: Požadujeme ponechat možnost 
zamítnout žádost i v případě pochybností o správnosti a 
úplnosti údajů v žádosti tak, jak je upraveno ve stávajícím znění 

Vysvětleno. 

Uvedené ustanovení se mění i vzhledem k tomu, že bude nově 
povolením nikoliv registrací. Bude se jednat o řízení podle SŘ, 
není tuto možnost nutno v zákoně uvádět, neboť je tak možno 
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zákona o platebním styku v § 38 odst. 2. činit na základě SŘ. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 72 odst. 1 písm. n) návrhu: Požadujeme přeformulovat 
a sjednotit s úpravou obsaženou v § 9 odst. 1 písm. l) návrhu, 
tj. „který bude provozovat v České republice alespoň část svého 
podnikání týkajícího se poskytování platebních služeb.“ 

Akceptováno. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K dílu 4 hlavy V návrhu: Neúplná transpozice PSD2. Návrh 
zákona zcela opomíjí úpravu čl. 111 odst. 1 PSD2, podle 
kterého „4.   Členské státy umožní institucím elektronických 
peněz, aby distribuovaly elektronické peníze a prováděly jejich 
zpětnou výměnu prostřednictvím fyzických nebo právnických 
osob, které jednají jejich jménem. Jestliže instituce 
elektronických peněz distribuuje elektronické peníze v 
jiném členském státě a využívá přitom takovéto fyzické nebo 
právnické osoby, použijí se na tyto instituce elektronických 
peněz obdobně články 27 až 31  s výjimkou čl. 29 odst. 4 a 5 
směrnice (EU) 2015/2366, včetně aktů v přenesené pravomoci 
přijatých podle čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice.“ 
Požadujeme do návrhu zahrnout samostatnou úpravu notifikace 
přeshraniční distribuce elektronických peněz. 

Vysvětleno. 

Zákonodárce se domnívá, že tato problematika je řešena v § 99 
a 102 na situace ven a v § 104 na situace dovnitř. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 136 odst. 4 návrhu: Požadujeme, aby bylo slovo „plátce“ 
nahrazeno slovem „uživatel“. Na doplňujících informacích 
se mohou dohodnout s poskytovatelem jak plátce, tak i 
příjemce. Tomu odpovídají i citované paragrafy v tomto 
ustanovení (§ 149 a § 153), které se vztahují na informace 
poskytované poskytovatelem příjemci. 

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 154 odst. 1 a 2 návrhu: Požadujeme stanovit sankci 
za nedodržování stanovených povinností v těchto 
ustanoveních. Dohledovým orgánem by měla být ČOI. 

Akceptováno jinak. 

V tomto případě se jedná o úpravu soukromoprávních vztahů a 
není důvod zavádět přestupek, za porušení této povinnosti. 
V návaznosti na připomínku bude doplněna povinnost příjemce, 
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Požadujeme v tomto směru rovněž upravit rozdělení 
dohledových pravomocí v § 242 návrhu. 

že pokud neinformuje, nenáleží mu úplata. Dále ustanovení 
bude přesunuto do společných ustanovení zákona. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 158 odst. 5 a k § 160 návrhu: Chybná transpozice. 
V návrhu je uveden neúplný odkaz, když kromě odkazu na § 
137 odst. 3 by mělo být odkazováno i na § 137 odst. 1 návrhu, 
který stanoví povinnost poskytnout informace na trvalém nosiči 
dat (srov. čl. 54 odst. 2 a čl. 55 odst. 3 PSD2, které odkazují 
na čl. 51 odst. 1 PSD2). 

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 180 odst. 2 návrhu: Nesprávná transpozice. Druhá věta 
odst. 2 tohoto ustanovení není transpozicí PSD2 a jde nad její 
rámec v čl. 83 odst. 2, neboť zavádí výhodnější režim pro 
příjemce týkající se stanovení dne valuty. PSD2 v čl. 107 odst. 
3 pododst. 2 poskytovateli umožňuje, aby se rozhodl, že 
uživateli poskytne výhodnější podmínky. Toto právo však 
nesvědčí členským státům. 

Vysvětleno. 

Daná úprava vychází ze smyslu směrnice, které má za cíl 
chránit příjemce. Kdy cílem je zajistit, aby úroky - výhodu 
z připsaných peněz měl již uživatel v okamžiku připsání na účet 
poskytovatele. Nebylo úmyslem, aby uživatel nesl záporné 
úroky v případech, kdy naopak nemůže s prostředky nakládat, 
taková úprava by nemotivovala poskytovatele, neboť pokud 
poskytovatel nejedná, neměl by z toho mít prospěch. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 182 odst. 6 návrhu: Požadujeme doplnit sankci za 
nedodržení tohoto ustanovení. Máme za to, že není účelné, aby 
si uživatel stěžoval orgánu dohledu, který nemá při zjištění 
nedostatku možnost udělit poskytovateli sankci. 

Akceptováno jinak. 

Opět jako v případě připomínky k § 154 není účelné mít 
přestupek za každé porušení soukromoprávních povinností. 
ČNB má možnost na základě takové stížnosti přezkoumat, zda 
se jedná o ojedinělý případ, nebo o systémové porušení a vydat 
opatření k nápravě na úpravu ŘKS - to je důvod stížnosti 
k ČNB. V rámci ústupku České národní bance, budou slova 
podat stížnost změněna na slovo „informovat“. Dále se jedná o 
soukromoprávní spor, kdy by ČNB musela sama posuzovat, zda 
opravdu částka převyšuje mez, kterou mohl plátce rozumně 
očekávat a to přísluší dle předkladatele pouze soudu nebo 
finančnímu arbitrovi. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 187 odst. 3 návrhu: Nesprávná transpozice. Požadujeme 
upravit text následovně: „Lhůta podle odstavce 1 nezačne 

Akceptováno. 
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běžet, dokud má poskytovatel plátce důvod se domnívat, že 
plátce jednal podvodně, jestliže to spolu s odůvodněním 
písemně oznámí orgánu dohledu.“  

Čl. 73 odst. 1 PSD2 stanoví, že: „Aniž je dotčen článek 71, 
členské státy zajistí, aby v případě neautorizované platební 
transakce poskytovatel platebních služeb plátce vrátil plátci 
částku ve výši neautorizované platební transakce, a to okamžitě 
a v každém případě nejpozději do konce následujícího 
pracovního dne poté, co transakci zjistil nebo mu byla 
oznámena, s výjimkou případů, kdy má důvodné podezření, že 
došlo k podvodu, a tyto důvody písemně sdělí příslušnému 
vnitrostátními orgánu.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 189 odst. 3 návrhu: Neúplná transpozice.  Chybí následek, 
který nastane po nesplnění povinnosti poskytovatele příjemce 
předat platební příkaz poskytovateli plátce. Podle čl. 89 odst. 2 
PSD2 by měl poskytovatel příjemce předat neprodleně příkaz 
poskytovateli plátce a následně odpovídat za případné 
zpoždění. Požadujeme doplnit.  

Vysvětleno. 

Na daný vztah se vztahují i obecné právní předpisy, v tomto 
případě povinnost podle NOZ stále trvá a následky upravuje 
taktéž. Není důvod ke zdvojení úpravy. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 197 odst. 1 návrhu: PSD2 neklade požadavek na to, aby 
byl souhlas udělen poskytovateli, který vede platební účet. 
Jedná se o požadavek nad rámec PSD2. 

Naopak PSD2 stanoví, že tento souhlas se uděluje pouze 
poskytovateli služeb informování o účtu – viz 
čl. 67 odst. 2 písm. a) PSD2. Požadujeme toto ustanovení 
vypustit. 

Akceptováno. 

I když směrnice přímo toto ustanovení nepožaduje, pro 
funkčnost systému je nutností, neboť poskytovatel, který vede 
účet, musí vědět, že uživatel udělil souhlas se službou 
informování o platebním účtu někomu jinému. Ustanovení bude 
ještě upraveno, tak aby postačovalo, že se poskytovatel, který 
účet vede, o souhlasu dozví a do důvodové zprávy bude 
doplněn odkaz na § 570 NOZ. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 197 odst. 1 a 3 návrhu: Jedná se o nesprávnou 
transpozici. Směrnice nestanoví povinnost poskytovateli, který 
vede platební účet, aby poskytl informace poskytovateli služby 
informování o platebním účtu, nýbrž aby poskytl přístup 

Akceptováno jinak. 

Aby nedocházelo k nedorozumění, bude doplněn úplně jiný 
výraz, a to výraz „sdělí“. Tuto problematiku řeší EBA. 
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k těmto informacím. Požadujeme nahradit slovo „poskytne“ 
slovem „zpřístupní“. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 197 odst. 3 návrhu: Požadujeme vložit čárku před „nebo 
není-li poskytovatel, který žádá o informace, oprávněn 
poskytovat službu informování o platebním účtu“, v opačném 
případě ustanovení postrádá smysl. Bez čárky ustanovení zní 
následovně „Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, 
může odmítnout poskytnout informace o platebním účtu 
poskytovateli služby informování o platebním účtu (...) není-li 
poskytovatel, který žádá o informace, oprávněn poskytovat 
službu informování o platebním účtu.“ 

Vysvětleno. 

V rámci vypořádání připomínky bylo dohodnuto, že 
poskytovatelem služby informování o platebním účtu, nemusí 
nezbytně být osoba, oprávněna poskytovat tuto službu, a proto 
zde není čárka žádoucí. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 201 odst. 3 návrhu: Požadujeme doplnit sankci za 
porušení tohoto ustanovení. Existence sankce má v tomto 
případě zejména preventivní funkci. 

Vysvětleno. 

Opět jako v případě připomínky k § 154 není účelné mít 
přestupek za každé porušení soukromoprávních povinností. 
ČNB má možnost porušení zákona řešit v případě, že se jedná 
o systémové porušení a vydat opatření k nápravě na úpravu 
ŘKS. Dále se jedná o soukromoprávní spor, kdy by ČNB 
musela sama rozhodovat, jestli je úplata přiměřená a odpovídá 
skutečným nákladům a to přísluší dle předkladatele pouze 
soudu nebo případně finančnímu arbitrovi. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  

K § 237, § 238 odst. 1 písm. b) a d) a § 239 odst. 1 písm. b) 
návrhu: Požadujeme stanovit sankci již za jednotlivé porušení 
zákona. 

Akceptováno. 

Bude postihováno i jednotlivé porušení zákona, neboť se 
změnou zákona o České národní bance (st 929) - § 46e bude 
mít ČNB stejně oportunitu ve stíhání přestupků. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 247 odst. 2 návrhu: Navrhujeme konkretizovat, podle 
jakého procesního kontrolního předpisu se bude při kontrole na 
místě postupovat v případě kontroly prováděné ČNB v jiném 
členském státě. Ačkoliv důvodová zpráva uvádí, že „Pří výkonu 
kontroly postupuje České národní banka podle kontrolního 

Vysvětleno. 

Není zcela účelné v zákoně vymezovat, zda dochází 
k převládnutí principu teritoriality nad personalitou nebo naopak. 
Domníváme se, že kontrola se bude řídit právním řádem v místě 
obchodního zástupce, protože není možno přeci po obchodním 
zástupci (např. trafikantovi v Německu) požadovat, aby znal 
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řádu.“, navrhujeme tuto skutečnost promítnout přímo do zákona 
doplněním „Česká národní banka může v jiném členském státě 
provést kontrolu na místě u osoby podléhající jejímu dohledu, 
u jejího obchodního zástupce nebo u jiné osoby, jejímž 
prostřednictvím tato osoba vykonává provozní činnosti 
vztahující se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle 
tohoto zákona, jestliže to oznámí orgánu dohledu tohoto jiného 
členského státu. Při provádění kontroly na místě v jiném 
členském státě postupuje Česká národní banka podle 
ustanovení zákona o kontrole (odkaz na zákon č. 255/2012 
Sb.). Na žádost České národní banky může tuto kontrolu na 
místě provést rovněž tento orgán dohledu jiného členského 
státu.“ 

Jedná se totiž o prolomení principu teritoriality principem 
personality. 

kontrolní předpisy České republiky jen proto, že je obchodním 
zástupcem české PI. Taková úprava by byla v českém předpise 
ojedinělá vzhledem k jiným předpisům ve stejné oblasti v EU a 
stejně by to nepředstavovalo řešení, neboť by MPS na český 
předpis vůbec nemuselo odkázat. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 255 odst. 1 návrhu: Neúplná transpozice. PSD2 
v čl. 37 odst. 5 stanoví, že popis činností se zveřejňuje 
v rejstřících podle čl. 14 a 15 PSD2. Nicméně v čl. 14 ani 15 
není o tomto seznamu zmínka. Není nám proto jasné, kam se 
mají zapisovat tyto činnosti. Návrh předpokládá, že se 
uveřejňují podle § 258 odst. 3 návrhu. 

Akceptováno jinak. 

Směrnice požaduje, aby byly tyto instituce zapsány. Jedná se o 
jednorázový zápis a zvolený způsob je považován za 
nejjednodušší. Po dohodě bude v zákoně nově seznam popisu 
činností (§ 258). 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 264 návrhu: Požadujeme návrh doplnit o sankci za 
porušení této povinnosti. 

Akceptováno. 
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Obecná připomínka k návrhu 

Doporučujeme do návrhu doplnit skutkové podstaty přestupků 
tak, aby postihovaly porušení všech zákonem stanovených 
povinností. Např. podle § 248 odst. 2 je osoba podléhající 
dohledu České národní banky, které Česká národní banka 
uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, povinna informovat 
Českou národní banku bez zbytečného odkladu o odstranění 
nedostatku a o způsobu zjednání nápravy. Přestupku podle § 
240 odst. 2 písm. b) návrhu se osoba podléhající dohledu 
České národní banky však dopustí pouze tím, že neprovede 
ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle 
§ 248 odst. 1 písm. b) až i). 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 

Zákonodárce si dovolí poukázat na usnesení vlády k návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích, které nabádá „k vypuštění některých 
skutkových podstat přestupků, jejichž znakem je porušení 
právní povinnosti, které není určitým způsobem kvalifikované 
nebo nemá určitou minimální intenzitu anebo kvalitu s tím, že při 
tvorbě skutkových podstat přestupků je nutno mít na zřeteli 
jejich nízkou společenskou škodlivost, která se projevuje 
zejména v podobě porušení méně závažných administrativních 
příkazů nebo zákazů,“. 

K § 2 odst. 1 písm. l) a písm. m) návrhu: Doporučujeme 
nahradit slovo „osobou“ slovem „poskytovatelem“. 

Akceptováno. 

K § 2 odst. 3 písm. l) návrhu: Doporučujeme specifikovat 
(např.  v důvodové zprávě), co znamená platné použití 
platebního prostředku. 

Akceptováno jinak. 

Text nově pojednává o „oprávněném použití platebního 
prostředku“. 

K § 2 odst. 3 písm. n) návrhu: Doporučujeme doplnit text 
„(…) k podvodu při poskytování platebních služeb“. 

Neakceptováno. 

K § 2 odst. 3 písm. o) návrhu: Pojem „vzdálená platební 
transakce“ se v textu návrhu dále nevyskytuje. Není tedy důvod 
jej definovat, pokud tím ovšem nebyla myšlena např. 
elektronická platební transakce podle § 229 odst. 1 písm. b) 
návrhu. Pokud bude definice zachována, doporučujeme 
formulaci upravit: „(…), ke které dal uživatel platební příkaz 
prostřednictvím zařízení, které lze použít k dálkové 
komunikaci.“ Domníváme se, že zařízení použitelné k dálkové 
komunikaci je mj. i internet. Takovéto upřesnění lze uvést 
v důvodové zprávě a není třeba uvádět v textu samotného 
zákona.  

Dále doporučujeme změnit pojem „vzdálená platební transakce“ 

Akceptováno. 
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na „platební transakce iniciovaná na dálku“. 

K § 10, § 65, § 73 a § 107 návrhu: Požadujeme upřesnit 
(zmírnit) požadavky na předkládání dokumentů týkajících se 
osob s kvalifikovanou účastí na platební instituci, které již jsou 
regulovanou osobou nebo které účast nabývají prostřednictvím 
regulované osoby nebo které mají kvalifikovanou účast 
na regulované osobě na finančním trhu v EHP, a tím redukovat 
administrativní zatížení osob, které žádají o souhlas ČNB. 
Základním východiskem pro tento požadavek je fakt, že má-li 
být posuzovanou osobou osoba, která je již regulována jiným 
evropským orgánem dohledu, resp. která takovým orgánem již 
byla posuzována, lze toto posouzení využít i v řízení vedeném 
ČNB (resp. dokumenty obecně vyžadované nahradit vyjádřením 
takového orgánu dohledu). Pro inspiraci lze v tomto ohledu 
odkázat např. na § 73 odst. 4 zákona č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, příp. na § 20 vyhlášky č. 233/2009 
Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve 
znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda toto zmírnění bude 
provedeno na úrovni zákona či podzákonné normy, není 
z našeho pohledu významná, v případě druhé varianty je však 
třeba v zákoně zakotvit příslušné zmocňovací ustanovení. 

Vysvětleno. 

Platí obecná zásada volného hodnocení důkazů a České 
národní bance nic nebrání tomu, aby při hodnocení 
důvěryhodnosti akceptovala potvrzení orgánu dohledu z jiného 
členského státu. 

K § 20 odst. 1 a § 82 odst. 1 návrhu: Navrhujeme doplnit 
požadavek, aby řídicí a kontrolní systém platební instituce 
a instituce elektronických peněz zahrnoval kontrolu činnosti pro 
výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby.  
Obdobné ustanovení, aby řídicí a kontrolní systém platební 
instituce zahrnoval kontrolu činnosti obchodních zástupců, 
je obsaženo v písmenu l). 

Akceptováno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řízení o obchodních 
zástupcích bude schvalována metodika/systém, pro posouzení 
důvěryhodnosti a systému AML u obchodních zástupců, 
domníváme se, že tato připomínka je tím řešena. 

K § 50 odst. 1 písm. c) bod 1 návrhu: Domníváme se, že pro 
správce platebních informací není relevantní řídit riziko likvidity, 
neboť správce platebních informací z povahy této služby 
v žádném okamžiku nedrží peněžní prostředky uživatelů. 

Akceptováno. 
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K § 64 odst. 1 písm. a), § 140 písm. b), § 146 odst. 2 písm. 
b), § 147 odst. 2 písm. b), § 243 odst. 2 a § 256 odst. 1 písm. 
b) návrhu: Doporučujeme dát do souladu s terminologií 
občanského zákoníku (konkrétně § 429 OZ), podle kterého má 
podnikající fyzická osoba taktéž sídlo, nikoli místo podnikání. 

Akceptováno jinak. 

Všechna ustanovení (s výjimkou § 243 odst. 2) změněna. V § 
243 odst. 2 bylo místo podnikání zachováno, neboť vypuštění 
by změnilo smysl ustanovení. 

K § 64 odst. 1 písm. f) a k § 106 odst. 1 písm. f) návrhu: 
Domníváme se, že pro účely získání povolení k činnosti 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu by byl 
dostatečný požadavek na prověření skutečného majitele. 

Akceptováno. 

Pro účely získání povolení k činnosti poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu, bude nově požadováno prokázání 
bezúhonnosti osob s kvalifikovanou účastí. 

K § 64 odst. 1 písm. g) a h) a k § 106 odst. 1 písm. g) a h) 
návrhu: Navrhujeme doplnit tento požadavek o ověřování 
důvěryhodnosti, který se zavádí i u osoby s kvalifikovanou 
účastí. Srov. § 9 odst. 1 písm. n), příp. také § 44 odst. 1 písm. 
g) návrhu zákona. 

Vysvětleno. 

Přijetí daného návrhu by bylo příliš zatěžující pro malé 
poskytovatele, prokázání bezúhonnosti vedoucí osoby a osoby 
s kvalifikovanou účastí je postačující podmínkou pro kontrolu 
malého poskytovatele. 

K § 140 písm. b) návrhu: Nepovažujeme za nutné, aby 
poskytovatel (podnikatel) informoval o svém bydlišti, tj. místě, 
které je jeho soukromým údajem a které nesouvisí s jeho 
podnikáním. Pokud by bydliště souviselo s podnikáním, bylo 
by sídlem, popř. jinou adresou s významem pro komunikaci 
s uživatelem. 

Akceptováno. 

 

K § 141 písm. d) návrhu: Doporučujeme nahradit pojem 
„okamžik blízko konce pracovního dne“ pojmem „okamžik blízko 
konce provozní doby“, neboť tento pojem používá odkazovaný 
§ 164 odst. 3 návrhu. Účelem ustanovení je určit okamžik blízko 
konce provozní doby, nikoli blízko konce pracovního dne. 

Akceptováno. 

 

K § 147 odst. 2 písm. d) návrhu: V návrhu je uveden chybně 
poskytovatel služby nepřímého udělení platebního příkazu 
namísto poskytovatele služby informování o účtu. Navrhujeme 
upravit. 

Akceptováno. 

 

K § 154 odst. 1 a 2 návrhu: Dáváme na zvážení, zda tato 
ustanovení nezahrnout pod část devátou návrhu. Nejedná se 

Akceptováno. 
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totiž o práva a povinnosti vyplývající ze závazku ze smlouvy 
o platebních službách. 

K § 154 odst. 3 návrhu: Dáváme na zvážení, zda by v případě 
„jiných osob“ nebylo vhodnější zahrnout tuto úpravu do části 
deváté. 

Neakceptováno. 

K § 155 návrhu: Navrhujeme vypustit dovětek „které uživatel 
sdělil při jejich udělení“, neboť jej považujeme za nadbytečný. 

Neakceptováno. 

Považujeme klíčové, aby byl k udělenému souhlasu vymezen 
jeho rozsah. 

K § 156 odst. 2 návrhu: Považujeme za nadbytečné zájmeno 
„mu“, neboť v textu se dále používá termín „příjemce“. 

Akceptováno jinak. 

Zájmeno „mu“ zachováno, vypuštěno slovo „příjemci“. 

K § 167 odst. 6 návrhu: Nedoporučujeme stanovovat 
podmínku aplikace celého paragrafu na jeho konci. Navrhujeme 
přesunout tuto podmínku jako pozitivní do odstavce 1: 

„V případě nepřímo daného platebního příkazu, jímž plátce 
nakládá s peněžními prostředky, s nimiž lze nakládat platebním 
příkazem daným po internetu….“ 

Neakceptováno. 

K § 197 odst. 4 návrhu: Domníváme se, že jde o chybný 
odkaz. Záměr odmítnout poskytnutí informace je obsažen 
v odstavci 3 nikoliv 2. 

Akceptováno. 

K § 198 písm. b) návrhu: Upozorňujeme na překlep ve slově 
„bezpečnost(n)í“. 

Akceptováno. 

K § 249 odst. 4 návrhu: V tomto ustanovení je uvedeno, 
že „Česká národní banka opatření podle odstavce 1 zruší, 
nejsou-li splněny podmínky pro jeho uložení.“ Pokud nejsou 
splněny podmínky pro uložení opatření k nápravě, tak jej nelze 
vůbec uložit. Pokud by podmínky pro uložení nebyly splněny a 
následně se to zjistilo, jednalo by se o nezákonné rozhodnutí, 
kdy správní řád zná proces rušení takovýchto rozhodnutí 
(přezkumné řízení podle § 94 a násl. správního řádu). Pokud 
má ustanovení řešit situaci, kdy podmínky pro uložení opatření 

Akceptováno jinak. 

Odstavec 4 zní takto: Česká národní banka opatření podle 
odstavce 1 zruší, pominou-li podmínky pro jeho uložení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

54 

 

k nápravě splněny byly a následně došlo k jejich změně (aniž 
by bylo opatření k nápravě splněno), je třeba formulovat „Pokud 
podmínky pro uložení opatření podle odst. 1 pominou před jeho 
provedením, ČNB jej zruší.“ 

K § 152 odst. 2 návrhu: Domníváme se, že se jedná o 
nesprávnou transpozici. Podle čl. 57 odst. 2 PSD 2 rámcová 
smlouva musí obsahovat podmínku, že plátce může vyžadovat, 
aby byly informace poskytovány či zpřístupňovány jedenkrát 
měsíčně. 

Vysvětleno. 

Ustanovení odpovídá čl. 58 odst. 2 směrnice, rozdílná úprava 
by byla proti smyslu směrnice. 

K § 162 odst. 2 návrhu: Máme pochybnosti o tom, zda se 
jedná o transpoziční ustanovení, PSD 2 takový požadavek 
neobsahuje. Jsme pro jeho zachování tohoto ustanovení, 
doporučujeme jej pouze neoznačovat jako transpoziční. 

Akceptováno. 

 

K § 172 odst. 3 návrhu: Upozorňujeme, že oproti 
čl. 69 odst. 1 písm. a) PSD2 chybí požadavek na 
nediskriminační podmínky. 

Neakceptováno. 

Nediskriminační podmínky jsou zajištěny požadavkem 
„objektivně“, nepovažujeme za žádoucí to rozšiřovat. 

K § 176 návrhu: Navrhujeme formulační změnu. Domníváme 
se, že formulace „směnu měn mezi jinou měnou než měnou 
členského státu“ není dostatečně srozumitelná. Navrhujeme 
proto formulovat následovně: „směnu měn jinou než mezi 
měnami, které jsou měnou členského státu“. 

Akceptováno jinak. 

Akceptován návrh změny, jen z poslední věty namísto ,,které 
jsou měnou členského státu“ bude spojení „členských států“. 

K § 176 návrhu: Navrhujeme neoznačovat lhůtu uvedenou 
v ustanovení „do konce pracovního dne následujícího po dni, 
kdy byla částka platební transakce připsána na jeho účet“ jako 
transpoziční. 

Neakceptováno. (čl. 86) 

K § 252 odst. 1 návrhu: Domníváme se, že by mělo být na 
místo osoby uvedeno, že se jedná o poskytovatele. Nikomu 
jinému než poskytovateli nelze souhlas udělit. 

Akceptováno. 

K § 255 odst. 1 písm. e) návrhu: V souladu s hlavou III části 
druhé návrhu máme za to, že by text „poskytovatelů služby 
informování o platebním účtu“, měl být nahrazen textem 

Akceptováno. 
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„správců platebních informací“. 

K § 2 odst. 1 písm. d) zvláštní části důvodové zprávy: Text 
„Za platební prostředek však nelze považovat papírový formulář 
platebního příkazu.“ není dle našeho názoru v souladu 
s evropským právem, viz rozsudek Soudního dvora 
C-616/11 ze dne 9. 4. 2014 (T-Mobile Austria GmbH v. Verein 
für Konsumenteninformation), dostupný z:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9
e 

a7d0f130d58e66410a168e4255968ef1e4842107e1.e34KaxilKc
3e 

Qc40LaxqMbN4OchiRe0?text=&docid=150665&pageIndex=0& 

doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211680 

 

druhý bod rozhodnutí: 

„ Článek 4 bod 23 směrnice 2007/64 musí být vykládán v tom 
smyslu, že jak postup zadání platebního příkazu 
prostřednictvím plátcem vlastnoručně podepsaného formuláře 
platebního příkazu, tak i elektronické zadání platebního příkazu 
představují platební prostředky ve smyslu tohoto ustanovení.“  

S ohledem na výše uvedený rozsudek doporučujeme 
důvodovou zprávu v příslušném smyslu upravit. 

Akceptováno. 

 

K § 4 zvláštní části důvodové zprávy: Text „Rozdíl mezi 
bezhotovostními peněžními prostředky a elektronickými penězi 
lze hledat v uzavřenosti okruhu poskytovatelů, mezi kterými 
elektronické peníze obíhají.“ je nejasný a zavádějící. 
Považujeme v této souvislosti za vhodné upozornit, že rozdíly 
mezi bezhotovostními a elektronickými peněžními prostředky 
spočívají zejména v právní, nikoliv faktické rovině. 
Elektronickými penězi tak např. není možné realizovat platební 
služby s využitím úvěru, a to v důsledku znění ustanovení § 124 

Akceptováno. 

Text vypuštěn. 
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odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů nebo poskytovat úroky ani jiné výhody 
závislé na délce doby, po kterou držitel elektronické peníze drží, 
viz  § 124 odst. 3 téhož zákona. Toto pojetí elektronických 
peněz se rovněž uplatňuje na celoevropské úrovni. 

 
DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NAPOJENÁ NA EKLEP 

Jde o připomínková místa napojená na eklep, ale nemůže s nimi vzniknout rozpor v souladu s článkem 5 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
neboť není splněna podmínka čl. 5 odst. 1 písm. g), že by se navrhovaná úprava a vznesené připomínky týkaly důležitých zájmů pracujících. 

Resort Připomínky Vypořádání 

HK ČR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Připomínka k ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) bod 4 – 7  

Navrhujeme dotčené body doplnit následovně: 

„(3) Platební službou není 

c) vydávání 

4. platebních prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení 
zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem 
prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu 
dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží 
nebo služeb, 

5. platebních prostředků, kterými lze dát příkaz pouze k 
vnitrostátní platbě a které jsou určeny pouze k zaplacení 
stravování poskytovaného podle zákona upravujícího daně z 
příjmu jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 
ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 
zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, 

6. platebních prostředků, kterými lze dát příkaz pouze k 
vnitrostátní platbě a které jsou určeny pouze k zaplacení 
nepeněžitého plnění podle zákona upravujícího daně z příjmu 
poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho 
rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, 
ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub 
výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení 

Vysvětleno. 

Tam, kde se pojednává o výjimce ze zákona, se nepoužívá 
pojem platební služba, či platební prostředek, které jsou 
navázány na služby v působnosti zákona. 
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příjmů, a ve formě, která je podle zákona upravujícího daně z 
příjmu osvobozena od daně, 

7. platebních prostředků, kterými lze dát příkaz pouze k 
vnitrostátní platbě a které jsou určeny pouze k výplatě dávek 
pomoci v hmotné nouzi,“. 

Odůvodnění:  

Z článku 3 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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 (dále jen „PSD 2“) vyplývá, že se 
směrnice nevztahuje na služby založené na specifických 
platebních prostředcích, které lze použít pouze omezeným 
způsobem, a které splňují některou z těchto podmínek: 

i) prostředky umožňující držiteli pořizovat zboží nebo služby 
pouze v prostorách jejich vydavatele nebo v rámci omezené 
sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní smlouvy  
s profesionálním vydavatelem, 

ii) prostředky, které lze používat pouze k pořízení určitého velmi 
omezeného sortimentu zboží a služeb, 

iii) prostředky poskytnuté na žádost podniku nebo subjektu 
veřejného sektoru, jež jsou platné pouze v jednom členském 
státě a jsou regulované vnitrostátním nebo regionálním 
veřejným orgánem pro zvláštní sociální nebo daňové účely za 
účelem pořízení konkrétního zboží nebo služeb od dodavatelů, 
kteří mají obchodní smlouvu s vydavatelem. 

V praxi by mohly vyvstat pochybnosti, zda se výjimka 
předvídaná v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 4-7 nového zákona 
vztahuje i na prostředky, které jinak předmětem úpravy zákona 
vůbec nejsou, jelikož se nejedná o prostředky platební. Máme 
za to, že toto nebylo záměrem zákonodárce, a tedy že uvedené 
služby mají být z působnosti zákona vyňaty z důvodu, že 
představují určitou výjimku de minimis, tedy služby, které 
zejména z hlediska svého rozsahu či objemu představují jen 
omezené riziko pro uživatele a přínos jejich zahrnutí pod 
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regulaci není zásadní. 

Ostatně i z textu směrnice se podává, že výjimka obsažená v 
bodech i) až iii) výše je výjimka týkající se „platebních 
prostředků“ nikoli pouze „prostředků“, neboť přívlastek 
„platební“ je uveden v návětí příslušného výčtového ustanovení. 
Jak ve směrnici PSD 2, tak v zákoně  o platebním styku jsou 
přitom taktéž definovány „platební prostředky“, a nikoli pouze 
„prostředky“. Máme proto za to, že přívlastek „platební“ nebyl 
do textu zákona zahrnut jen omylem, kdy ve směrnici je 
zřetelně uveden v návětí příslušného výčtového ustanovení. 

V zájmu zamezení budoucích výkladových nejasností a 
zachování právní jistoty adresátů normy proto a priori 
navrhujeme doplnění (zpřesnění) textu zákona o slovo 
„platebních“, jak je uvedeno výše. 

Jako možnou alternativu doplnění textu zákona pak navrhujeme 
alespoň doplnění textu důvodové zprávy, ze které by mělo být 
zjevné, že ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) bod 4 – 7 představuje 
výjimku z ustanovení § 3 odst. 1.  

To znamená, že služby uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 – 
7 navázané na vydávání specifických platebních prostředků by 
samy o sobě mohly být považovány za platební služby ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 1 (naplňují definici platební služby 
dle § 3 odst. 1), avšak s ohledem na aplikaci zásady de minimis 
budou tyto služby z platebních služeb pro svůj specifický 
charakter vyňaty a nebude nutné pro jejich poskytování získat 
povolení k poskytování platebních služeb dle zákona o 
platebním styku. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Připomínka k ustanovení § 137 

Nesouhlasíme, aby předkládaný materiál vymezoval pojmy 
„poskytnutí informace a „zpřístupnění informace“. Navrhujeme 
dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

PSD 2 tyto pojmy používá, ale nijak je nedefinuje, ani je nijak 

Vysvětleno. 

Směrnice přibližuje význam uvedených pojmů v recitálech. 
Zároveň podotýkáme, že pojem poskytnutí informace je 
vymezen s ohledem na § 570 OZ (jednání mezi nepřítomnými), 
vychází tak z obecného práva. Obě vymezení jsou dostatečně 
obecná na to, aby odpovídala případnému výkladu ze strany 
soudů EU. Ve sporu C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
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blíže nevymezuje (není tomu tak ani v čl. 39, 44 odst. 3, 51 
odst. 3 a čl. 110 PSD 2).  Proto tyto pojmy nelze definovat nebo 
blíže vymezovat ani v národním zákonodárství. Pojmy práva EU 
může vymezovat a vykládat jen Soudní dvůr EU, nikoliv národní 
zákonodárce (ani národní soudy nemohou pojmy práva EU 
interpretovat, ale mají povinnost žádat o výklad práva EU 
Soudní dvůr EU; ostatně v současnosti probíhá před Soudním 
dvorem EU řízení, ve kterém bude Soudní dvůr EU 
interpretovat některé aspekty pojmu „poskytnutí informací“ 
podle PSD 2). Opačný postup, tj. pokud by národní zákonodárci 
interpretovali pojmy práva EU, by vedl k nejednotné interpretaci 
a aplikaci práva EU v členských státech. 

Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 
für Konsumenteninformation se vymezení pojmů neodlišuje od 
stanoviska generálního advokáta. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Připomínka k ustanovení § 137 odst. 1 

Paušální povinnost poskytovat informace na trvalém nosiči 
navrhujeme upravit pouze pro případy stanovené PSD 2. 

Odůvodnění: 

SPD 2 neuvádí povinnost informovat vždy s pomocí trvalého 
nosiče. SPD 2 vyžaduje informace na trvalém nosiči předávat 
pouze, pokud si to klient výslovně vyžádá pro získání informací 
před uzavřením smlouvy na jednorázovou platební transakci (čl. 
44 SPD 2) nebo pro předání návrhu rámcové smlouvy či 
nabídky rámcové smlouvy (čl. 51 SPD 2) nebo na žádost 
uživatele o smluvní podmínky a informace v průběhu smluvního 
vztahu (čl. 53 SPD 2), při změně rámcové smlouvy (čl. 54 SPD 
2), informace o jednotlivých platebních transakcích (čl. 57 a čl. 
58 SPD 2), při výpovědi (čl. 55 odst. 3 SPD 2). 

Akceptováno. 

Souhlasíme, že povinnost poskytovat informace na trvalém 
nosiči dat, by měla být pouze tam, kde tak vyžaduje směrnice 
(čl. 44 odst. 1, čl. 51 odst. 1 a vždy když se na tento článek 
odkazuje – čl. 52 odst. 3, 4, 5, 6, 7, čl. 53, čl. 55, čl. 57/1, čl. 
58/1 a nebo pokud se odkazuje na čl. 44 odst. 1 jako tomu je 
v čl. 48, čl. 49, nebo čl. 46 a také ve směrnici PAD čl. 4 odst. 1 
nebo v jiných případech, kdy směrnice vyžaduje poskytnutí 
informace na papíře, nebo trvalém nosiči dat – čl. 4 odst. 5 atd.) 
– a dle předkladatele tomu tak opravdu je. Celý zákon byl 
vzhledem k požadavku prověřen znovu. Dále však podotýkáme, 
že směrnice PAD používá pojem „poskytnout“ bez spojení 
s trvalým nosičem dat pouze dvakrát, a to v případech, kdy 
trvalý nosič dat dává věcný smysl. Směrnice PAD není v režimu 
maximální harmonizace, zákonodárce tedy může trvalý nosič 
dat požadovat. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Připomínka k § 268 odst. 3, § 270 odst. 3 

Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„§ 268 odst. 3 Nedoloží-li platební instituce České národní 
bance do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, že 

Vysvětleno. 

Uvedené vyplývá z obecných zásad správního práva (§ 6 SŘ). 
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splňuje podmínky pro udělení povolení k činnosti platební 
instituce podle tohoto zákona, Česká národní banka jí povolení 
k činnosti platební instituce odejme. Doložit je nutné splnění 
těch podmínek pro udělení povolení, které nebyly doloženy 
již dříve v souvislosti s žádostí o udělení povolení. 
Rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti platební instituce podle 
věty první je vykonatelné nejdříve po uplynutí lhůty uvedené v 
odstavci 1 větě první. 

§ 270 odst. 3 Nedoloží-li instituce elektronických peněz České 
národní bance do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, že splňuje podmínky pro udělení povolení k činnosti 
instituce elektronických peněz podle tohoto zákona, Česká 
národní banka jí povolení k činnosti instituce elektronických 
peněz odejme. Doložit je nutné splnění těch podmínek pro 
udělení povolení, které nebyly doloženy již dříve v 
souvislosti s žádostí o udělení povolení. Rozhodnutí o 
odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz podle 
věty první je vykonatelné nejdříve po uplynutí lhůty uvedené v 
odstavci 1 větě první.“. 

Odůvodnění:  

Z textu zákona v současném znění není zjevné, zda bude v 
tříměsíční lhůtě nutné doložit splnění veškerých zákonných 
podmínek pro získání daného povolení, včetně těch, které již 
byly dokládány při podání původní žádosti o povolení, a tím 
tedy bude nutné ve své podstatě podat zcela novou žádost o 
povolení, anebo zda bude nutné doložit splnění pouze 
podmínek nových, které  
v souvislosti s původní žádostí o povolení nebyly dokládány, 
jelikož tehdejší právní úprava jejich doložení nevyžadovala.  

S ohledem na to, že první výše uvedená varianta by pro 
adresáty normy představovala nepřiměřenou administrativní 
zátěž a v konečném důsledku by způsobovala obsolentnost 
daného přechodného ustanovení, jelikož by zakládala povinnost 
všem platebním institucím/institucím elektronických peněz, aby 
do tří měsíců podaly novou žádost o povolení, domníváme se, 
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že správnou a zákonodárcem i zamýšlenou je varianta druhá, 
tedy nutnost prokázat, že platební instituce/instituce 
elektronických peněz splňuje i nové, doplňující podmínky 
zaváděné novým zákonem o platebním styku.  

Současné znění zákona i důvodové zprávy je však nejasné. Pro 
zamezení budoucích výkladových nejasností proto navrhujeme, 
aby byl text zákona doplněn tak, jak je uvedeno výše, anebo 
aby alespoň bylo doplněno související vysvětlení do textu 
důvodové zprávy. 

Připomínka k ustanovení § 1 písm. h) 

Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 

„h) přístup k základnímu platebnímu účtu“. 

Odůvodnění: 

Doporučujeme zpřesnění ustanovení. 

Vysvětleno. 

Směrnice PAD řeší nediskriminační přístup ke všem účtům, 
proto je potřeba v úvodním ustanovení ponechat spojení 
„přístup k platebnímu účtu“ nikoli přístup k základnímu 
platebnímu účtu. 

Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) 

Doporučujeme, aby návrh zákona upravoval definici uživatele. 

Odůvodnění: 

Návrh zákona oproti SPD 2 nedefinuje pojem „uživatel“. 
Směrnice definuje v článku 4 bod 10 „uživatele platebních 
služeb“ jako fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá 
platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí.  

Návrh zákona spojuje s uživatelem řadu práv a povinností. 

Vysvětleno. 

Je problematické definovat uživatele, neboť tato definice 
nezahrnuje pouze plátce a příjemce. Uživatel je také příjemce 
služby informování o platebním účtu, tedy příjemce informací. 
Definice směrnice je v tomto ohledu užší, než jak je uživatel 
skutečně v rámci směrnice i zákona vnímán, a proto nebylo 
shledáno účelné tuto definici do zákona zavádět.  

Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) 

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„l) službou iniciování platební transakce služba iniciování 
nepřímého udělení platebního příkazu udělení platebního 
příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu, 
který je přístupný prostřednictvím internetu] na žádost 
plátce jménem plátce osobou rozdílnou od poskytovatele, který 
pro plátce vede daný platební účet,“. 

Odůvodnění: 

Pojem „služba nepřímého udělení platebního příkazu“ je 

Akceptováno jinak. 

Zákon bude používat pojem nepřímé dání platebního příkazu. 
Vymezení bude obsahovat i odkaz na dání příkazu 
prostřednictvím internetu. 

„službou nepřímého dání platebního příkazu služba spočívající 
v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z 
platebního účtu jménem plátce poskytovatelem rozdílným od 
poskytovatele, který pro plátce vede daný platební účet, je-li 
platební příkaz dán prostřednictvím internetu,“ 
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matoucí, protože podle § 3 odst. 1 platební příkaz dává plátce, 
příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce. Nepřímé 
udělení platebního příkazu zde není uvedeno. Proto by bylo 
vhodnější použít pojem ze směrnice „služba iniciování platby“, 
případně „služba iniciování platební transakce“.  

Je také nejasný obsah pojmu „udělení platebního příkazu“, 
který zákon nezná, ani nedefinuje. 

Navíc z SPD 2 nevyplývá, že poskytovatel služby iniciování 
platební transakce musí jednat jménem uživatele (a že musí mít 
od uživatele plnou moc) a směrnice nevylučuje, že poskytovatel 
služby iniciování platební transakce nemůže jednat i svým 
jménem. Navíc do definice navrhujeme doplnit, že se jedná o 
službu pouze ve vztahu k účtům, které lze ovládat 
prostřednictvím internetu. 

Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) 

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„m) službou informování o platebním účtu služba poskytování 
souhrnných informací o jednom nebo více platebních 
účtech uživatele, které jsou přístupné prostřednictvím 
internetu, platebním účtu prostřednictvím internetu osobou 
rozdílnou od poskytovatele, který vede daný platební účet.“ 

Odůvodnění: 

Doporučujeme dané ustanovení upravit v souladu s SPD 2. 

Vysvětleno. 

Definice vychází z čl. 4 bod 15 směrnice, přesto se 
zákonodárce nedomnívá, že by definičním znakem mělo být, že 
se jedná pouze o souhrnné poskytování informací nebo že by 
definice měla obsahovat odkaz na jeden nebo více platební 
účtů. Uvedené definiční znaky jsou nadbytečné. 

Připomínka k ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) bod 1 

Navrhujeme definovat pojem „digitální obsah“. 

Odůvodnění: 

Pojem je definován článku 4 bod 43 SPD 2. 

Vysvětleno. 

V současné době i NOZ používá pojem digitální obsah, aniž by 
jej definoval, i zde se domníváme, že není účelné tento pojem 
definovat v textu zákona. 

Připomínka k ustanovení § 166 odst. 3 

Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce 
nelze odvolat poté, co jej plátce předal příjemci. Platební příkaz 
udělený nepřímo, nelze odvolat poté, co jej plátce udělil 

Akceptováno jinak. 

Zákon nehovoří o odvolání příkazu, neboť typ nepřímého dání 
je do určité míry podobný karetním transakcím a u těch není 
možno příkaz odvolat. Není tedy možno odvolat příkaz zadaný 
přes nepřímé dání a není také možno odvolat přes nepřímé 
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poskytovateli služby nepřímého udělení platebního příkazu.“. 

Odůvodnění: 

Předkládaný materiál neřeší, zda je plátci umožněno odvolat 
platební příkaz s odloženou splatností přes poskytovatele 
služby nepřímého udělení platebního příkazu (PISP), který 
původně přes tohoto poskytovatele předán nebyl. Navrhujeme v 
tomto duchu zpřesnit právní úpravu. 

dání příkaz, který byl dříve – s odloženou splatností – zadán 
přímo. Pro přesnost budou rozděleny karetní transakce a 
nepřímo dané příkazy. 

Odstavec 3 byl pro větší přehlednost rozdělen na dvě věty. 

Připomínka k ustanovení § 172 odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme ponechat i v písm. a) pojem „uživatel“. 

Odůvodnění: 

V písm. a) byl pojem „uživatel“ nahrazen pojmem „držitel“, 
v ostatních ustanoveních však zůstal pojem „uživatel“. O 
uživateli se mluví také v § 171. 

Akceptováno. 

Připomínka k ustanovení § 184 odst. 1 

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, informuje na 
žádost jiného poskytovatele vydávajícího karetní platební 
prostředek, zda zůstatek na platebním účtu uživatele (…)“. 

Odůvodnění: 

Zpřesnění ustanovení v souladu s SPD 2 je žádoucí. 

Akceptováno jinak. 

Zájmeno jiného bylo ponecháno. 

Rozšíření služby informování o platebním účtu na další 
finanční produkty 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
dlouhodobě podporuje digitalizaci služeb veřejné správy pro 
podnikatele, kde jednoznačně vnímáme významný přínos pro 
zlepšení podnikatelského prostředí a snížení administrativní 
zátěže. 

HK ČR se domnívá, že zavádění právní úpravy nových 
digitálních platebních služeb zejména platební služby 
představující informování o platebním účtu by mohlo být i 
nosičem pro zákonnou úpravu informování o dalších finančních 
produktech. 

Neakceptováno. 

Směrnice skutečně dopadá jen na platební účty. Zpřístupnění 
neplatebních účtů pro aplikace třetích stran není otázkou 
zákona o platebním styku, ale musí být řešeno v sektorových 
zákonech. Ohledně otevření přístupu prozatím neproběhla 
diskuse s odbornou veřejností a dotčenými subjekty. V této fázi 
je obtížně představitelné provést takto zásadní změnu, navíc 
mimo rámec platebního styku. Pro subjekty vedoucí účty by 
úprava představovala podstatné náklady a v současné době 
neexistují žádné technické standardy upravující komunikaci 
mimo oblast platebních služeb. EBA standardy totiž použít 
nelze. 
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Uvedenou úpravu nelze vyloučit v budoucnu, nicméně takovéto 
změně musí předcházet dostatečná odborná diskuse a příprava 
technických standardů. 

Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení § 2 

Domníváme se, že by mohlo být přínosné doplnit definici 
finančních produktů, definici účtu finančního produktu (účtu či 
evidence dostupné prostřednictvím internetu) a definici služby 
informování o účtech finančních produktů. 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 

Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení § 6 a § 44 

Doporučujeme doplnit ustanovení, které by mohlo zakotvit pro 
správce platebních informací oprávnění poskytovat rovněž 
informace o účtech finančních produktů (na základě oznámení 
této skutečnosti ČNB). 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 

Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení § 17 odst. 2 a § 48 

Doporučujeme zvážit doplnění požadavku na pojištění, které by 
pokrývalo poskytování informací o účtech dalších finančních 
produktů, pokud bylo poskytování této služby oznámeno ČNB. 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 

Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení §133 

Doporučujeme zvážit doplnění týkající se možnosti poskytování 
informací o účtech finančních produktů obdobně jako u smlouvy 
o poskytování služby informování o platebním účtu. 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 

Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení § 197 

Doporučujeme zvážit doplnění, které by umožnilo finančním 
institucím zpřístupnit úplné informace o stavu finančních 
produktů příslušného zákazníka na základě splnění zákonných 
podmínek. 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 
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Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení § 198 

Doporučujeme zvážit doplnění, který by přeměřeným způsobem 
vztáhlo pravidlo pro informování o platebních účtech také na 
další finanční produkty. Zároveň lze stanovit oprávnění 
uživatele finančního produktu disponovat informacemi, 
získanými prostřednictvím poskytovatele služby informování o 
účtu, a předávat je k dalšímu zpracování tomuto poskytovateli 
anebo třetí osobě. Rozsah zpřístupňovaných informací pro 
jednotlivé typy finančních produktů a požadavky na údaje, které 
mají být archivovány, by se potom stanovily příslušným 
prováděcím předpisem. 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 

Nástin možné budoucí úpravy: 

V ustanovení § 229 a § 230 

Doporučujeme zvážit doplnění, ve kterém by se dané 
požadavky ověření uživatele a možnost poskytovatele služby 
informování o účtu spolehnout se na ověření provedené 
poskytovatelem vedoucím platební účet, vztáhnou také na 
poskytovatele dalších finančních produktů. 

Odůvodnění:  

V řadě zemí již dneska existují služby internetových portálů, 
resp. aplikace pro počítače či mobilní telefony, které pro 
spotřebitele i podnikatele umožňují agregovat na jednom místě 
informace o všech finančních produktech a platebních účtech, 
které využívají (jedná se např. o firmy Yoodlee, Aqumulate, 
Sofort, CashEdge, Intuit quicken, Prudentiz.). V rámci takové 
aplikace dochází více méně automaticky dle dispozic uživatele 
ke shromažďování údajů ze všech jejich platebních účtů, 
spořících a investičních účtů, účtů penzijních či úvěrových 
produktů atp. vedených u různých finančních institucí. 

Vzhledem k rozvoji různých infomačních služeb o produktech 
na finančním trhu by HK ČR považovala za podstatný přínos, 
aby národní právní úprava nastavila jasné podmínky pro 
poskytování informačních služeb tzv. agregátorů informací o 

Neakceptováno. 

Viz připomínka Rozšíření služby informování o platebním účtu 
na další finanční produkty. 
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finančních produktech tak, aby byla jednak poskytnuta 
dostatečná míra ochrany spotřebitelů a důvěrnost jejich 
osobních údajů, jednak, aby jak poskytovatelé této infomační 
služby, tak i další finanční instituce (banky a stavební spořitelny, 
kampeličky, nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, 
platební instituce, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, 
penzijní společnosti atd.) měly dostatečnou jistou o podmínkách 
svého podnikání o přebírání informací o svých klientech a jejich 
finančních produktech (jiné účty než platební účet, 
spotřebitelské a další úvěry, investiční nástroje a služby, cenné 
papíry investičních fondů, pojištění, doplňkové penzijní spoření 
a penzijní připojištění). 

HK ČR má za to, že vhodným právním řešením by bylo využití 
institutu služby informování o platebních účtech. Osobám, které 
podle nového zákona o platebním styku budou oprávněny tuto 
infomační službu poskytovat v souladu se zákonem (tj. za 
podmínek licence,  kontroly ze strany ČNB a dostatečného 
povinného pojištění odpovědnosti) umožnit také poskytování 
informací o jiných finančních produktech, a to na základě 
požadavků jejich zákazníků. 

Důvody pro zavedení právní úpravy této služby spočívají 
především v posílení ochrany spotřebitele a dalších uživatelů 
finančních služeb, omezení rizik spojených se službami, které 
se již dnes na trhu vyskytují. Do budoucna lze předpokládat 
další rozmach takovýchto (v souvislosti s trendem digitalizace 
celé ekonomiky) nejen finančních služeb. Tento nevyhnutelný 
trend ostatně již dnes zohledňují také tuzemské instituce jako 
Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo unijní instituce v rámci 
agendy digitálního jednotného trhu a snaží se na výzvy a rizika 
s ním související příslušným způsobem reagovat. 

Vytvoření právní úpravy služby informování o účtech finančních 
produktů by také mohlo napomoci k dalšímu rozvoji inovací na 
finančním trhu a posílení právní jistoty poskytovatelů informací 
o účtech i dalších finančních institucí. 
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KZPS ČR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

1) Do § 3 odst. 3 písm. c) bod 4 navrhujeme za slovní spojení 
na základě doplnit: „uzavřené písemné smlouvy 
s vydavatelem“ 

2) Do § 3 odst. 3 písm. c) bod 5 navrhujeme na konec 
ustanovení za slovní spojení „zákona o daních z příjmů“ 
doplnit slovní spojení „kteří mají uzavřenou písemnou 
smlouvu s vydavatelem.“ 

3) Do § 3 odst. 3 písm. c) bod 6 navrhujeme za slovo plnění 
doplnit „od dodavatelů, kteří mají uzavřenou písemnou 
smlouvu“ 

Odůvodnění: 

Důvodem pro výše navrhované změny je zejména soulad se 
zněním směrnice č.  2015/2366, která v čl. 3 písm. k (i) hovoří o 
povinnosti smluvní sítě. Toto navrhované znění nereflektuje a 
povinnost smluvní sítě není zmíněna ani v důvodové zprávě.  
Směrnice stanoví:  

Čl. 3  

Tato směrnice se nevztahuje na 

k) služby založené na specifických platebních prostředcích, 
které lze použít pouze omezeným způsobem a které splňují 
některou z těchto podmínek: 

i) prostředky umožňující držiteli pořizovat zboží nebo služby 
pouze v prostorách jejich vydavatele nebo v rámci omezené 
sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní 
smlouvy s profesionálním vydavatelem,  
Velmi oceňujeme, že návrh zákona o platebním styku konkrétně 
odkazuje na benefity (stravenky a volnočasové benefity) 
nicméně zachování povinnosti smluvní sítě je důležité, protože 
právě smluvní síť je zárukou, že zaměstnanecké benefity budou 
použity k účelu, ke kterému slouží. Pokud by podmínka smluvní 
sítě nebyla v zákoně obsažena, mohly by být například 
vydávány elektronické platební prostředky v režimu 
zaměstnaneckých benefitů, ale bez smluvní sítě by nebyla 
zaručena účelovost využití prostředků. Tento prostředek by tak 

Akceptováno částečně. 

Na základě ústního vypořádání bylo dohodnuto, že v bodech 5 
a 6 bude doplněn požadavek na dohodu s vydavatelem. Pro 
bod 4 důvod není natolik silný a doplnění dohody by mohlo vést 
ještě k většímu matení adresáta. Požadavek na písemnou 
dohodu nebyl akceptován, protože neplyne ani ze směrnice, ani 
z obecné právní úpravy. 
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mohl být sice vydáván zaměstnavatelem zaměstnancům v 
daňově zvýhodněném režimu, ale použít by jej následně bylo 
možno v celé síti dodavatelů bez jakéhokoli omezení a tak by 
nebyla dodržena podmínka režimu dle zákona o daních 
z příjmů. Dle našeho názoru by tento prostředek neměl být 
zařazen pod výjimku zákona o platebním styku, nicméně podle 
současně navrhovaného znění by pod zákonnou výjimku tento 
prostředek zahrnut byl. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) bod 7 navrhujeme nahradit 
následujícím znění: 

platebních prostředků, kterými lze dát příkaz pouze 
k vnitrostátní platbě, a které jsou vydávány na základě obecně 
závazného právního předpisu pro zvláštní sociální a daňové 
účely pouze k úhradě omezených kategorií zboží nebo služeb 
od dodavatelů, kteří mají uzavřenou písemnou smlouvu s 
vydavatelem 

Odůvodnění: 

Čl. 3. písm. k (iii) směrnice stanoví, že se směrnice nevztahuje 
na:   

iii) prostředky poskytnuté na žádost podniku nebo subjektu 
veřejného sektoru, jež jsou platné pouze v jednom členském 
státě a jsou regulované vnitrostátním nebo regionálním 
veřejným orgánem pro zvláštní sociální nebo daňové účely za 
účelem pořízení konkrétního zboží nebo služeb od dodavatelů, 
kteří mají obchodní smlouvu s vydavatelem;  

V porovnání se zněním směrnice považujeme navrhované 
znění zákona za příliš úzce vymezující vzhledem k tomu, že do 
definice dle směrnice mohou do budoucna spadat např. i další 
formy výplaty dávek, které by spadaly do výjimku podle 
vymezení a účelu směrnice. 

Akceptováno jinak. 

Navržené ustanovení bude uplatněno tak, že bude se jednat o 
dávky podle zákona upravujícího dávky v hmotné nouzi. 

NBÚ Bez připomínek.  
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SPD ČR OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 

SP ČR obecně podporuje způsob transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 
2015 o platebních službách na vnitřním trhu do českého 
právního řádu. U některých ustanovení však dle našeho názoru 
jde předkladatel zbytečně nad rámec směrnice a hrozí zde 
riziko zbytečných nákladů pro poskytovatele platebních služeb 
(gold plating). 

Vysvětleno. 

Viz níže. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Směrnice neuvádí, že poskytovatel platebních služeb musí 
poskytnout informace vždy na trvalém nosiči dat. Například v čl. 
44 (Předem poskytované všeobecné informace) dává směrnice 
tuto povinnost poskytovateli pouze, pokud si ji klient sám 
vyžádá („Na žádost uživatele platebních služeb poskytne 
poskytovatel platebních služeb informace a podmínky na papíře 
nebo jiném trvalém nosiči.“). Návrh zákona ale dává 
poskytovateli paušálně povinnost poskytovat informace na 
trvalém nosiči dat. Zde jde předkladatel zcela zbytečně nad 
rámec směrnice. Paušální povinnost poskytovat informace na 
trvalém nosiči dle návrhu zákona proto navrhujeme nahradit 
touto povinností pouze pro případy stanovené směrnicí. 

Vysvětleno. 

Směrnice používá pojem „poskytne“ ve spojení s trvalým 
nosičem dat. Vymezením pojmu poskytnutí právě s ohledem na 
trvalý nosič dat tak není v rozporu se směrnicí. Směrnice PAD 
používá pojem „poskytnout“ bez souvislosti s trvalým nosičem 
dvakrát a to na místech, kde je rozumné trvalý nosič dat 
požadovat. Vzhledem k tomu, že směrnice PAD není v režimu 
maximální hormonizace, může zákonodárce trvalý nosič dat 
požadovat. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V zákoně se definují pojmy „poskytnutí informace“ a 
„zpřístupnění informace“, přičemž směrnice tyto pojmy nijak 
nedefinuje. Nepřijde nám vhodné, aby v národním 
zákonodárství byly definovány pojmy evropského práva. Pokud 
nejsou pojmy evropského práva definovány přímo v evropských 
legislativních aktech, měl by je definovat a interpretovat Soudní 
dvůr EU. Kdyby každý členské stát definoval pojmy evropského 
práva definovány v národní legislativě, mohlo by to vést 
k rozdílné interpretaci pojmů evropského práva napříč 
členskými státy. Proto navrhujeme odstavce 1 a 2 v § 137 zcela 
zrušit. 

Neakceptováno. 

Směrnice přibližuje význam uvedených pojmů v recitálech. 
Zároveň podotýkáme, že pojem poskytnutí informace je 
vymezen s ohledem na § 570 OZ (jednání mezi nepřítomnými), 
vychází tak z obecného práva. Obě vymezení jsou dostatečně 
obecná na to, aby odpovídala případnému výkladu ze strany 
soudů EU. Ve sporu C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 
für Konsumenteninformation se vymezení pojmů neodlišuje od 
stanoviska generálního advokáta. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

70 

 

UZS ČR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

1) Do § 3 odst. 3 písm. c) bod 4 navrhujeme za slovní spojení 
na základě doplnit : 

„uzavřené písemné smlouvy s vydavatelem“ 

2) Do § 3 odst. 3 písm. c) bod 5 navrhujeme na konec 
ustanovení za slovní spojení „zákona o daních z příjmů“ 
doplnit slovní spojení 

„kteří mají uzavřenou písemnou smlouvu s vydavatelem.“ 

3) Do § 3 odst. 3 písm. c) bod 6 navrhujeme za slovo plnění 
doplnit  

„od dodavatelů, kteří mají uzavřenou písemnou smlouvu“ 

Odůvodnění: 

Důvodem pro výše navrhované změny je zejména soulad se 
zněním směrnice č.  2015/2366, která v čl. 3 písm. k (i) hovoří o 
povinnosti smluvní sítě. Toto navrhované znění nereflektuje a 
povinnost smluvní sítě není zmíněna ani v důvodové zprávě.  
Směrnice stanoví:  

Čl. 3  

Tato směrnice se nevztahuje na 

k) služby založené na specifických platebních prostředcích, 
které lze použít pouze omezeným způsobem a které splňují 
některou z těchto podmínek: 

i) prostředky umožňující držiteli pořizovat zboží nebo služby 
pouze v prostorách jejich vydavatele nebo v rámci omezené 
sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní 
smlouvy s profesionálním vydavatelem,  
Velmi oceňujeme, že návrh zákona o platebním styku konkrétně 
odkazuje na benefity(stravenky a  volnočasové benefity) 
nicméně zachování povinnosti smluvní sítě je důležité, protože 
právě smluvní síť je zárukou, že zaměstnanecké 
benefity  budou použity k účelu, ke kterému slouží. Pokud by 
podmínka  smluvní sítě nebyla v zákoně obsažena, mohly by 
být například vydávány elektronické platební prostředky 

Akceptováno částečně. 

Na základě ústního vypořádání bylo dohodnuto, že v bodech 5 
a 6 bude doplněn požadavek na dohodu s vydavatelem. Pro 
bod 4 důvod není natolik silný a doplnění dohody by mohlo vést 
ještě k většímu matení adresáta. Požadavek na písemnou 
dohodu nebyl akceptován, protože neplyne ani ze směrnice ani 
z obecné právní úpravy. 
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v režimu zaměstnaneckých benefitů, ale bez smluvní sítě by 
nebyla zaručena účelovost využití prostředků. Tento prostředek 
by tak mohl být sice vydáván zaměstnavatelem zaměstnancům 
v daňově zvýhodněném režimu, ale použít by jej následně bylo 
možno v celé síti dodavatelů bez jakéhokoli omezení a tak by 
nebyla dodržena podmínka režimu dle zákona o daních 
z příjmů. Dle našeho názoru by tento prostředek neměl být 
zařazen pod výjimku zákona o platebním styku, nicméně podle 
současně navrhovaného znění by pod zákonnou výjimku tento 
prostředek zahrnut byl. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) bod 7 navrhujeme nahradit 
následujícím znění: 

platebních prostředků, kterými lze dát příkaz pouze 
k vnitrostátní platbě, a které jsou vydávány na základě obecně 
závazného právního předpisu pro zvláštní sociální a daňové 
účely pouze k úhradě omezených kategorií zboží nebo služeb 
od dodavatelů, kteří mají uzavřenou písemnou smlouvu s 
vydavatelem 

Odůvodnění: 

Čl. 3. písm. k (iii) směrnice stanoví, že se směrnice nevztahuje 
na:   

iii) prostředky poskytnuté na žádost podniku nebo subjektu 
veřejného sektoru, jež jsou platné pouze v jednom členském 
státě a jsou regulované vnitrostátním nebo regionálním 
veřejným orgánem pro zvláštní sociální nebo daňové účely za 
účelem pořízení konkrétního zboží nebo služeb od dodavatelů, 
kteří mají obchodní smlouvu s vydavatelem;  

V porovnání se zněním směrnice považujeme navrhované 
znění zákona za příliš úzce vymezující vzhledem k tomu, že do 
definice dle směrnice mohou do budoucna spadat např. i další 
formy výplaty dávek, které by spadaly do výjimku podle  
vymezení a účelu směrnice. 

Akceptováno jinak. 

Navržené ustanovení bude uplatněno tak, že bude se jednat o 
dávky podle zákona upravujícího dávky v hmotné nouzi. 
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ÚOHS Bez připomínek.  

 
DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NENAPOJENÁ NA EKLEP 

ADZ § 22 odst.1 - Platební instituce využívají účty u bank, 
spořitelních družstvech, s danými službami jsou spojeny 
poplatky, jak splnit povinnost odstavce 1 a zároveň hradit 
poplatky? Samozřejmě za předpokladu, že o klientských 
prostředcích vedena samostatná evidence. 

Vysvětleno. 

Podle stanoviska předkladatele je věcí dohody mezi úvěrovou 
institucí a platební institucí, jak účtovat a hradit bankovní 
poplatky. Bankovní poplatky lze hradit i jiným způsobem, než 
stržením z účtu. 

§ 117 - účastník platebního systému – nezvažuje se i rozšíření 
o platební instituce? 

Vysvětleno. 

S přijetím PSD2 bohužel nebyla vůle otevírat SFD, tedy nebyly 
zatím platební instituce přidány do seznamu účastníku 
platebního systému. 

Část šestá - bezpečnost v oblasti platebního styku – 
předpokládá se pro tyto účely využití nyní zřizované SIKI? 

Vysvětleno. 

Částečně ano, ovšem režim zavedený v zákoně o platebním 
styku vychází přímo z požadavků směrnice, tedy se nekryje se 
SIKI. 

Jsou v plánu návazné předpisy na výměnu informací mezi 
poskytovateli platebním služeb při využití služeb informování o 
platebním účtu či nepřímého udělení platebního příkazu? 

Vysvětleno. 

Předpisy připravuje Evropský orgán pro bankovnictví. 

Zda a příp. jakým způsobem budou stanoveny bližší parametry 
pojištění nebo záruky pro případ poskytování služeb – správy 
platebních informací, resp. nepřímého udělení platebního 
příkazu? 

Vysvětleno. 

Přepokládá se vyhláška České národní banky. 

Je možné, aby nové služby (správa platebních informací, resp. 
nepřímé udělení platebního příkazu) byly nabízeny jiným než 
k tomu specializovaným poskytovatelem platebních služeb 
(např. banka)? Na základě žádosti? 

Vysvětleno. 

Úvěrové instituce mohou dané služby poskytovat na základě jim 
udělené licence, pokud mohou poskytovat platební služby. 

APMS ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Nedostatečná šíře nového povolení, nahrazujícího 
dosavadní registraci pro provádění platebních transakcí 

Akceptováno. 
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poskytovatelem služeb elektronických komunikací 
prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení  

Návrh:  

V závěru § 276 odst. 1 Návrhu doplnit odkaz i na § 3 odst. 1 
písm. f): "Povolení nebo registrace podle dosavadních právních 
předpisů, které se vztahují na provádění platebních transakcí 
poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je 
souhlas plátce s provedením platební transakce dáván 
prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení, se ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za povolení, které 
se vztahuje na poskytování platební služby podle § 3 odst. 1 
písm. c), d) a f)“.  

Odůvodnění:  

Ne každý poskytovatel služeb elektronických komunikací 
poskytuje prémiové služby v návaznosti na platební účet 
účastníka takových služeb - to závisí na kontraktační volnosti, 
a tedy na konkrétním znění smluv s jednotlivými účastníky. 
Nejde přitom jen o problematiku různých verzí smluv s 
účastníky, ale též o neefektivitu procesů, pokud by každému 
účastníkovi měl být zřizován platební účet k provádění 
mikroplateb, a to již při sjednávání služeb elektronických 
komunikací, ačkoliv řada účastníků takové platby využívá pouze 
jednorázově a sporadicky. Někteří poskytovatelé takové 
platební účty účastníkům dle textace svých smluv vedou, jiní 
však nikoliv - a v tom případě transakce provádějí tak, že jejich 
částku poukazují z předplaceného kreditu (u prepaidových 
služeb) či vlastních prostředků (tj. z bezúročného úvěru u 
smluvních paušálů), aniž by pro tento účel vedli platební účet. 
Přechodné ustanovení je tedy bez jasného důvodu příliš úzké, 
ačkoliv u prémiových služeb jsou typy platebních služeb dle § 3 
odst. 1 písm. c), d) a f) zcela rovnocenné a shodně použitelné.  

Pokud k navrženému doplnění nedojde, ustanovení 
administrativně zatíží poskytovatele povinností žádat o rozšíření 
oprávnění k poskytování platebních služeb a regulátora 
povinností o něm rozhodovat - a to zcela zbytečně, neboť z 
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PSD2 žádný takový požadavek neplyne a poskytovatel 
bude poskytovat pouze tytéž služby, které provozuje už nyní 
na základě existujícího podnikatelského oprávnění. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Nepřiměřeně přísný a nedůvodný požadavek tzv. silného 
ověření klienta u prémiových služeb  

Návrh:  

Požadavek tzv. silného ověření klienta neuplatňovat při použití 
platebních prostředků pro drobné platby, které používají pro 
autorizaci transakce mobilní síť elektronických komunikací 
nezávisle na internetu, a to vložením nového odst. 7 do § 229 
Návrhu: "Ustanovení § 229 odst. 1 a 2 se nepoužijí v případě 
platebních prostředků pro drobné platby, které pro autorizaci 
transakce používají mobilní síť elektronických komunikací 
nezávisle na síti internet."  

Odůvodnění:  

K využití prémiových služeb je vždy zapotřebí konkrétní SIM 
karta (tedy věc, kterou má uživatel ve své moci), nicméně 
veškeré informace potřebné k autorizaci transakce (např. 
jedinečné kódy pro transakci) jsou komunikovány uživateli 
prostřednictvím této SIM karty. Při stávajícím znění Návrhu je 
však možný výklad, že tyto informace (jakožto údaje známé 
pouze uživateli) nejsou na SIM kartě nezávislé, neboť jsou 
doručovány prostřednictvím SIM karty jejímu aktuálnímu držiteli 
a zabezpečení SIM karty heslem je prvek, který přímo nesouvisí 
s ověřením uživatele a jeho použití je závislé na tom, zda 
uživatel splní smluvní závazky k předcházení škodám, které 
převzal ve smlouvě s poskytovatelem.  

Technické nastavení prémiových služeb vychází ze snahy o 
jejich jednoduché a intuitivní použití (stejným způsobem jako 
u telekomunikačních služeb, např. odesláním SMS, aniž by bylo 
třeba jinou nezávislou formou zadávat další heslo); to je též 
hlavním důvodem jejich oblíbenosti a rozšířeného používání. 
Pokud by měl být zaveden další kanál pro doručování 

Vysvětleno. 

Výjimku je třeba zapracovat do prováděcích předpisů 
Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Na problémy jsme 
EBA upozornili v rámci veřejné konzultace. 
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autorizačních hesel, podstatně by to zhoršilo uživatelskou 
přívětivost prémiových služeb (na úroveň běžných bankovních 
převodů, iniciovaných internetovým bankovnictvím) a snížilo 
míru jejich užívání. Současně by to fakticky znamenalo potřebu 
zastavení poskytování prémiových služeb ve stávající 
podobě a nutnost zásadních investic do změny 
technologie. Lze reálně očekávat, že kombinace zvýšení 
provozních nákladů a snížení míry užívání by měla zásadně 
negativní dopad na další existenci těchto služeb. To však 
jistě není ani v zájmu zákazníků, ani účelem PSD2, která si 
za svůj výslovný cíl dává mj. podporovat rozvoj nových způsobů 
provádění plateb.  

Mobilní platební služby slouží pouze k převodům nízkých 
částek do limitu prostředků pro drobné platby dle § 137 
odst. 4 Návrhu (tj. u vnitrostátních transakcí maximálně do 
EUR 60,- na jednu transakci; průměrná částka transakce se 
pohybuje v desítkách Kč) a pouze za konkrétní zboží či 
službu v rámci omezené sítě konkrétních příjemců. To je 
důvodem jejich podstatně nižší rizikovosti a náchylnosti k 
podvodům oproti bankovním převodům pomocí internetu (jimiž 
lze převádět podstatně vyšší sumy, a to na libovolný účel a za 
libovolným účelem). Je tedy nejasné, proč mají být prémiové 
služby podrobeny stejně složitému procesu ověření jako běžné 
platební příkazy zadané v neporovnatelně rizikovějším prostředí 
veřejného internetu.  

Po technické stránce je účelem požadavku tzv. silného ověření 
klienta zabránit rizikům, která vyplývají z užívání veřejné sítě 
internet a projevují se u plateb prováděných prostřednictvím 
internetu; kvůli jejich eliminaci je právě vyžadováno využití více 
nezávislých bezpečnostních prvků. Mobilní operátoři však 
vždy využívají k autorizaci platebních transakcí svou 
vlastní mobilní síť elektronických komunikací s řízeným 
provozem, která je na veřejném internetu nezávislá a k níž 
se SIM karty připojují pomocí zabezpečeného síťového AAA 
elementu (Radius/Diameter protokol). Ten zajišťuje bezpečnost 
GSM sítě jako takové včetně toho, že telefonní číslo není 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

76 

 

podvržené. Tento způsob ověření je univerzálně používán, je 
na internetu nezávislý a APMS ani její členové si nejsou 
vědomi, že by bylo reálně možné kopírovat a replikovat SIM či 
telefonní číslo pro účely jejich podvržení. V opačném případě by 
vznikly podstatně závažnější problémy (související mj. s 
bezpečností státu a utajovaných informací) a SMS by nebyly 
široce užívány mj. bankami jako druhý kanál ověřování klientů. 
Z tohoto důvodu zde nemá smysl podvržení odkazů na jiné 
webové stránky, fishing, farming a podobné techniky, neboť jen 
skrze pravou SIM kartu lze autorizovat platební transakci. Z 
uvedeného též plyne, že na rozdíl od platebních karet či 
bankovních převodů peněz nelze kompromitovat citlivé platební 
údaje, neboť ty jsou fyzicky svázány se SIM. Proto se u 
mobilních platebních služeb neobjevují rizika, typická pro platby 
prováděné prostřednictvím internetu, a není tedy ani důvod pro 
striktní požadavek více nezávislých prvků.  

Užívání mobilních platebních služeb je kvůli své závislosti 
na konkrétním čipu SIM karty, připojeném do mobilní sítě, 
podstatně bližší karetním transakcím prováděným za 
přítomnosti platební karty (tj. u obchodníků či bankomatů) 
než platebním službám poskytovaným na internetu (jako je 
internetové bankovnictví, bankovní platební tlačítka, 
elektronické peníze či transakce platebními kartami v platebních 
branách na internetu - tedy bez využití čipu karty). U mobilních 
platebních služeb neexistují žádné bezpečnostní údaje (žádné 
číslo ani heslo), které by mohly být nezávisle na fyzické 
přítomnosti SIM použity k autorizaci platby. Jestliže pro karetní 
transakce s nutnou přítomností platební karty není 
vyžadováno tzv. silné ověření, není tedy ani důvodu pro 
obdobný požadavek u prémiových služeb. 

ČBA ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 1 písm. h) 

Navrhujeme upřesnit text tohoto ustanovení takto: „přístup 
k základnímu platebnímu účtu“. 

Vysvětleno. 

Směrnice PAD řeší nediskriminační přístup ke všem účtům, 
proto je potřeba v úvodním ustanovení ponechat spojení 
„přístup k platebnímu účtu“ nikoli přístup k základnímu 
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platebnímu účtu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 2 odst. 1 písm. d) 

Návrh zákona oproti směrnici nedefinuje pojem „uživatel“. 
Směrnice definuje v článku 4 bod 10 „uživatele platebních 
služeb“ jako fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá 
platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí. Vzhledem k 
tomu, že návrh zákona spojuje s uživatelem řadu práv a 
povinností, doporučujeme, aby i v návrhu zákona byla tato 
definice zakotvena ve znění uvedeném ve směrnici. 

Vysvětleno. 

Je problematické definovat uživatele, protože tato definice 
nezahrnuje pouze plátce a příjemce. Uživatel je také příjemce 
služby informování o platebním účtu, tedy příjemce informací. 
Definice směrnice je v tomto ohledu užší, než jak je uživatel 
skutečně v rámci směrnice i zákona vnímán, a proto nebylo 
shledáno účelné tuto definici do zákona zavádět.  

§ 2 odst. 1 písm. h) 

Navržená definice trvalého příkazu se týká jen úhrad („platební 
příkaz plátce“), v praxi se však může jednat i o trvalý příkaz 
k inkasu. Definici navrhujeme upravit. 

Vysvětleno. 

Tato definice vychází z čl. 2 bod 21 směrnice PAD, proto musí 
být respektováno i v zákoně. Bude upravena důvodová zpráva 
tak, aby více vysvětlila návaznost používání tohoto pojmu na 
směrnici PAD. 

§ 2 odst. 1 písm. k) 

Navrhujeme znění: „službou spojenou s platebním účtem 
platební služba nebo jiná služba (…)“. 

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 2 odst. 1 písm. l) 

Pojem „služba nepřímého udělení platebního příkazu“ je 
matoucí, protože podle § 3 odst. 1 platební příkaz dává plátce, 
příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce. Nepřímé 
udělení platebního příkazu zde není uvedeno. Proto by bylo 
vhodnější použít pojem ze směrnice - „služba iniciování platby“, 
případně „služba iniciování platební transakce“. 

Je také nejasný obsah pojmu „udělení platebního příkazu“, 
který zákon nezná, ani nedefinuje. Ani z hlediska jazykového 
není použití výrazu „udělení“ vhodné: udělit můžeme pochvalu, 
důtku, řád, milost. Kdyby bylo běžně používáno spojení „udělení 
platebního příkazu“, bylo by možné použít i „nepřímé udělení 

Akceptováno jinak. 

Zákon bude používat pojem nepřímé dání platebního příkazu. 
Vymezení bude obsahovat i odkaz na dání prostřednictvím 
internetu. 

„službou nepřímého dání platebního příkazu služba spočívající 
v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z 
platebního účtu jménem plátce poskytovatelem rozdílným od 
poskytovatele, který pro plátce vede daný platební účet, je-li 
platební příkaz dán prostřednictvím internetu,“ 
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platebního příkazu“, nicméně takové spojení praxe nezná. 

Navíc ze směrnice nevyplývá, že poskytovatel služby iniciování 
platební transakce musí jednat jménem uživatele (a že musí mít 
od uživatele plnou moc), přičemž směrnice nevylučuje, že 
poskytovatel služby iniciování platební transakce nemůže 
jednat i svým jménem. Navíc do definice navrhujeme doplnit, že 
se jedná o službu pouze ve vztahu k účtům, které lze ovládat 
prostřednictvím internetu. 

Proto pro definici v § 2 odst. 1 písm. l) navrhujeme znění:  

„službou iniciování platební transakce služba iniciování 
nepřímého udělení platebního příkazu udělení platebního 
příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu, 
který je přístupný prostřednictvím internetu,[viz čl. 66 odst. 1 
věta druhá směrnice] na žádost plátce jménem plátce osobou 
rozdílnou od poskytovatele, který pro plátce vede daný platební 
účet,“. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 2 odst. 1 písm. m) 

Definici navrhujeme uvést do souladu se směrnicí: „službou 
informování o platebním účtu služba poskytování souhrnných 
informací o jednom nebo více platebních účtech uživatele, které 
jsou přístupné prostřednictvím internetu, [viz čl. 67 odst. 1 věta 
druhá směrnice]platebním účtu prostřednictvím internetu 
osobou rozdílnou od poskytovatele, který vede daný platební 
účet. 

Vysvětleno. 

Definice vychází z čl. 4 bod 15 směrnice, přesto se 
zákonodárce nedomnívá, že by definičním znakem mělo být, že 
se jedná pouze o souhrnné poskytování informací nebo že by 
definice měla obsahovat odkaz na jeden nebo více platební 
účtů. Uvedené definiční znaky jsou nadbytečné. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 2 odst. 3 písm. k) 

Původní text zákona o platebním styku stanovoval, že osobou 
oprávněně pobývající v členském státě je: 

1. občan členského státu a jeho rodinný příslušník.  

Návrh zákona byl doplněn o dovětek „podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky“. Pak by 
se zákon nevztahoval na občany ČR. Doporučujeme dovětek 

Akceptováno. 
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vypustit  

§ 3 odst. 1 písm. e) 

Zde je uvedena platební služba vydávání a správa platebních 
prostředků a nyní se zde doplnil text “a, je-li uživatel příjemcem, 
předávání platebního příkazu a zpracování platebních 
transakcí”. Není jasný důvod tohoto doplnění - prosíme o 
vysvětlení v důvodové zprávě. 

Akceptováno. 

Bude doplněna důvodová zpráva. 

§ 3 odst. 3 písm. e) bod 1 

Předmětné ustanovení návrhu zákona používá pojem „digitální 
obsah“, aniž by jej blíže definoval. Přitom je tento pojem 
definován v článku 4 bod 43 směrnice. Vzhledem k tomu, že 
připomínkované ustanovení návrhu zákona obsahuje negativní 
vymezení platební služby, doporučujeme, a to z hlediska 
zachování právní jistoty, aby v návrhu zákona byla uvedena 
definice „digitálního obsahu“ ve znění podle směrnice. 

Vysvětleno. 

V současné době i NOZ používá pojem digitální obsah, aniž by 
jej definoval, i zde se domníváme, že není účelné tento pojem 
definovat v textu zákona. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 3 odst. 3 písm. c), bod 3 

Poštovní poukazy nejsou podle tohoto ustanovení platební 
službou. To je v rozporu s § 5 písm. l, kde je uvedeno, že 
oprávnění poskytovat platební služby má držitel poštovní 
licence, jehož licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní 
částky poštovním poukazem.  

Vysvětleno. 

Navázání na službu poštovního poukazu vychází z obdobné 
zahraniční úpravy (slovenský zákon o platebním styku) a 
zajišťuje potřebnou specifikaci držitele poštovní licence. 

§ 3 odst. 3 písm. c) a d) 

Pojem „platební transakce“ je zde nahrazen pojmem „platba“. 
Chápeme záměr, že pojem „platba“ se má používat ve spojení 
se službami, které nejsou platebními službami. Bylo by však 
vhodné do zákona doplnit definici pojmu „platba“. 

Vysvětleno. 

Nově se zákon snaží důsledně dodržovat, že v případech, kdy 
se nejedná o platební službu, používá zákon slovo platba nikoliv 
platební transakce. Toto nové pojetí bude dále upřesněno 
v důvodové zprávě. 

§ 3 odst. 3 písm. c) bod 5. 

Odkaz na zákon upravující daně z příjmu by se zde neměl 
doplňovat. Uvedené prostředky by se měly uvádět bez ohledu 

Vysvětleno. 

Právě navázání na zákon o dani z příjmů zajišťuje naplnění 
podmínky dané směrnicí v čl. 3 písm. k) bod iii). 
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na to, jakému režimu zdanění tato plnění podléhají. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 8 odst. 1 písm. b) 

Návrh zákona nedefinuje „činnosti související s poskytováním 
platebních služeb“, přestože směrnice obsahuje výčet těchto 
činností (čl. 18 směrnice) a stejně je vymezuje i důvodová 
zpráva. Navrhujeme proto, aby bylo připomínkované ustanovení 
pro vyloučení pochybností doplněno o výčet činností, které 
zejména spadají pod činnosti související s poskytováním 
platebních služeb ve znění článku 18 odst. 1 písm. a) směrnice, 
případně aby byla v tomto znění doplněna příslušná definice do 
části návrhu zákona definující pojmy (§ 2). 

Obdobné doplnění navrhujeme v § 71 odst. 2 písm. d). 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že zákonodárce ani nemůže postihnout 
všechny činnosti, které souvisejí s poskytováním platebních 
služeb v textu zákona, není příliš žádoucí, aby byl tento pojem 
v zákoně definován. Vymezení pojmu demonstrativním výčtem 
by také nebylo příliš nápomocno, neboť by mohlo vést k zúžení 
vnímání pojmu, nikoliv k jeho vysvětlení. 

§ 8 odst. 3 

Je zde tisková chyba – slovo „poskytnou“. 
Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 10 odst. 2 

Předmětné ustanovení nedůsledně implementuje směrnici (i) 
jednak ve smyslu stanovení okamžiku, od kterého běží lhůta 3 
měsíců, a (ii) jednak ve smyslu jednání, které má Česká 
národní banka v této lhůtě učinit.  

Dle znění článku 12 směrnice příslušné orgány uvědomí 
žadatele o tom, zda jeho žádosti bylo vyhověno, nebo zda byla 
zamítnuta, do tří měsíců od obdržení žádosti, nebo v případě 
neúplné žádosti do tří měsíců od obdržení všech údajů, jež jsou 
k rozhodnutí požadovány. 

(i) Lhůta 3 měsíců tedy nepočíná běžet vždy pouze od 
zahájení řízení, ale v některých případech od obdržení 
všech údajů, jež jsou k rozhodnutí požadovány, což by 
mělo být do připomínkovaného ustanovení promítnuto. 

(ii) Ve stanovené lhůtě 3 měsíců má příslušný orgán, tedy 
Česká národní banka, žadatele uvědomit o tom, zda jeho 

Akceptováno. 

K druhé části připomínky: směrnice sice uvádí, že dohledový 
orgán informuje žadatele do 3 měsíců od podání úplné žádosti o 
tom, zda bylo vyhověno, nebo ne, ovšem proces podávání 
žádosti je ponechán na jednotlivých zemích. Je zcela v zájmu 
žadatele, aby proces probíhal podle obecných pravidel v daném 
státě – u nás tedy podle správního řádu. Domníváme se, že je 
v souladu s požadavkem směrnice, aby bylo rozhodnutí o 
vydání nebo nevydání povolení učiněno do 3 měsíců od vydání 
žádosti. V takovém případě se nemusí shodovat lhůta vydání 
rozhodnutí a informování žadatele o tomto rozhodnutí. Takový 
rozdíl bude ovšem pouze v řádu několika málo dní – pokud 
bude doručováno poštou (v případě fyzické osoby) a v případě 
právnické osoby, k rozdílu nebude docházet, vzhledem k 
systému doručování do datové schránky. 
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žádosti bylo vyhověno, nebo zda byla zamítnuta. Okamžik 
uvědomění žadatele a okamžik vydání rozhodnutí se však 
nemusí shodovat. Proto by mělo být předmětné ustanovení 
změněno tak, aby vzhledem k obsahu směrnice 
neexistovaly pochybnosti, zda příslušný orgán plnil své 
povinnosti ve stanovených lhůtách. V opačném případě 
nelze vyloučit, že budou krácena práva žadatele. 

Obdobnou změnu navrhujeme v § 45 odst. 2 a v § 73. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 5, § 43 a násl. 

Máme pochybnost o vhodnosti nového pojmu „správci 
platebních informací“, protože tento pojem je zavádějící. Místo 
toho navrhujeme používat popisný pojem – „poskytovatel služby 
informování o platebním účtu“. 

Akceptováno jinak. 

Pojem „správce platebních informací“ nahrazen pojmem 
„správce informací o platebním účtu“. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 18 odst. 1 písm. a) a b) 

Z předmětných ustanovení nevyplývá, co je „kvalifikovaná 
účast“ v případě nabytí či pozbytí účasti na platební instituci, 
přestože směrnice v tomto ohledu hovoří jasně, když ve svém 
článku 6 stanoví, že kvalifikovanou účastí je nabytí nebo 
zvýšení podílu na kapitálu společnosti nebo na hlasovacích 
právech dosažením nebo překročením 20 %, 30 % nebo 50 %. 
Obdobně je tomu u pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti. 

Předmětné připomínkované části by proto měly být doplněny 
obdobně jako ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) a d) návrhu 
zákona, v nichž je článek 6 směrnice implementován 
jednoznačněji a důsledněji, příp. spojit písm. a) a c) (nabýt nebo 
zvýšit kvalifikovanou účast), jakož i písm. b) a d) (pozbýt nebo 
snížit kvalifikovanou účast) připomínkovaného ustanovení 
návrhu zákona. Obdobné doplnění navrhujeme v § 80 odst. 1 
písm. a) a b). 

Vysvětleno. 

Zákon pojem kvalifikovaná účast vymezuje v ustanovení § 2 
odst. 2 písm. e), kdy je pojem navázán na definici stanovenou 
v nařízení CRR – čl. 4 bod 36: kde se za kvalifikovanou účast 
považuje navýšení podílu na 10%. V souladu s připomínkou 
bude doplněna důvodová zpráva. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Vysvětleno. 
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§ 19 odst. 1 písm. d) 

V rozporu se směrnicí se zde požaduje, aby platební instituce 
zavedla funkci compliance a funkci vnitřního auditu. Směrnice 
v čl. 11 odst. 5 pouze obecně stanoví, že platební instituce mají 
odpovídající vnitřní kontrolní mechanizmy, není zde požadavek 
ani na funkci compliance, ani na vnitřní audit. Obdobně nad 
rámec požadavků směrnice jsou i další požadavky - sledování, 
vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, řízení střetů 
zájmů, vyřizování stížností a reklamací, plynulý výkon činností 
atd. Máme za to, že národní legislativou nelze stanovovat 
požadavky na řídicí a kontrolní systém platebních institucí, které 
jdou nad rámec požadavků směrnice. Požadavky na řídicí a 
kontrolní systém platební instituce by se proto měly uvést do 
souladu s čl. 11 odst. 4 směrnice. Obdobně u správce 
platebních informací (§ 50) a instituce elektronických peněz (§ 
82).  

Požadavky na ŘKS vychází se stávajícího zákona a navazují i 
na snahu sjednotit ŘKS napříč finančním trhem. Požadavky na 
ŘKS budou nově upraveny i guidelines EBA, které, jak je možno 
dle návrhu odhadovat, budou značně širší než požadavky ŘKS. 
Zákon tedy nebude nijak širší oproti závazným požadavkům 
EBA. 

§ 25 

Prosíme ujasnit, jestli se zde uvedené požadavky na obchodní 
zástupce platebních institucí mají aplikovat i na obchodní 
zástupce bank. Domníváme se, že právo EU uvedenou otázku 
reguluje jen ve vztahu k platebním institucím, resp. institucím 
elektronických peněz. V zájmu právní jistoty navrhujeme, aby 
toto bylo uvedeno alespoň v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Požadavky na zápis obchodních zástupců se vztahují pouze 
k dané instituci, u které jsou uvedeny, tedy na platební instituci, 
správce informací o platebním účtu nebo instituci elektronických 
peněz. 

§ 34 odst. 2 a 3 

Ustanovení § 34 odst. 2 váže opětovně lhůtu 3 měsíců na 
vydání rozhodnutí, přestože dle článku 28 odst. 3 směrnice by 
se mělo jednat o lhůtu, ve které příslušný orgán sdělí své 
rozhodnutí platební instituci. Okamžik vydání rozhodnutí a 
vyrozumění adresáta rozhodnutí se nemusí shodovat, proto by 
měla být předmětná ustanovení návrhu zákona změněna tak, 
aby vzhledem k obsahu směrnice neexistovaly pochybnosti, 
zda příslušný orgán plnil své povinnosti ve stanovených 
lhůtách. V opačném případě nelze vyloučit, že budou krácena 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky k § 10 odst. 2 
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práva žadatele. 

Obdobnou změnu navrhujeme v § 53 odst. 2 a odst. 3 návrhu 
zákona, v § 56 odst. 2 a 3 návrhu zákona a v § 97 odst. 2 a 3 
návrhu zákona. 

§ 27 odst. 2 a 3 

Ustanovení § 27 odst. 2 váže opětovně lhůtu 2 měsíců na 
vydání rozhodnutí, přestože dle článku 19 odst. 2 směrnice by 
se mělo jednat o lhůtu, ve které příslušný orgán vyrozumí 
platební instituci o tom, zda byl zástupce zapsán do rejstříku. 
Okamžik vydání rozhodnutí a vyrozumění adresáta rozhodnutí 
se nemusí shodovat, proto by měla být předmětná ustanovení 
návrhu zákona změněna tak, aby vzhledem k obsahu směrnice 
neexistovaly pochybnosti, zda příslušný orgán plnil své 
povinnosti ve stanovených lhůtách. V opačném případě nelze 
vyloučit, že budou krácena práva žadatele. 

Obdobnou změnu navrhujeme v § 90 odst. 2 a 3. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky k § 10 odst. 2 

 

§ 62 odst. 1 

Domníváme se, že stále není jasné, jakým způsobem bude 
ověřováno povolení k poskytování služby ze strany správců 
platebních informací (bude-li např. stačit ověřit obchodního 
zástupce v seznamu domovského státu). 

Vysvětleno. 

Závazný zápis v systému je u jednotlivých dohledových orgánů, 
tedy pro ověření, zda má příslušný poskytovatel povolení a 
k jaké činnosti povolení má (resp. i k jeho obchodním 
zástupcům) je třeba nahlížet na stránky příslušného 
dohledového orgánu. Rejstříky EBA sice budou, ale nebudou 
závazné, tedy by měly sloužit pouze jako směrování na 
jednotlivé rejstříky dohledových orgánů.  

§ 93 odst. 2 

Na druhém řádku předmětného ustanovení došlo zřejmě 
k chybě v označení subjektu, kdy „platební instituce“ by měla 
být zaměněna za „instituci elektronických peněz“. 

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 133 odst. 1 

Z praktických důvodů považujeme za potřebné uvést v jak 

Vysvětleno. 

Zákonodárce se nedomnívá, že by všechny projevy vůle, které 
jsou popsány ve zmíněném ustanovení, nemohly být na jednom 
papíře. Pro přehlednost a jasnost bude doplněna důvodová 
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v textu zákona, takv důvodové zprávě ustanovení, které 
jednoznačně umožní uzavřít všechny čtyři typy smluv 
uvedených § 133 odst. 1 v jednom dokumentu nebo 
samostatně či v různých kombinacích. V praxi se způsob 
sjednání smluv odvíjí od konkrétního obchodního modelu 
poskytovatele a právní úprava by v tomto ohledu měla ponechat 
poskytovatelům příslušný prostor - samozřejmě při respektování 
opatření na ochranu spotřebitelů a dalších uživatelů a 
poskytnutí předepsaných informací a vysvětlení. 

Vzhledem k rozlišování čtyř samostatných typů smluvních 
ujednání v § 133 odst. 1 považujeme za nezbytné jednoznačně 
vysvětlit příslušné vztahy mezi rámcovou smlouvou a smlouvou 
o poskytování informací o platebním účtu, vztah mezi 
smlouvou, kterou sjednává s uživatelem poskytovatel služby 
informování o platebním účtu, který nevede platební účet, resp. 
s poskytovatelem služby nepřímého udělení platebního příkazu 
a smlouvy, kterou s uživatelem sjednává poskytovatel vedoucí 
platební účet. Vzhledem k tomu, že obecně nelze předem zcela 
vyloučit možnost rozporů mezi těmito smlouvami, na jejichž 
jedné straně stojí jeden a ten samý uživatel, ale na straně druhé 
různí poskytovatelé, měl by přímo text zákona, nebo alespoň 
důvodová zpráva řešit postup v takovém případě. 

1. Do § 133 odst. 1 navrhujeme na konec doplnit následující 
větu: 

"Tato ujednání mohou být součástí jedné listiny, sjednána 
samostatně nebo prostřednictvím odkazu na další dokumenty." 

2. Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o  

(i) výkladové ustanovení, které postaví najisto, že je možné 
sjednat v jednom smluvním dokumentu jednotlivá ujednání 
podle písm. a) až d), stejně tak je možné tato ujednání zachytit 
v samostatných dokumentech, a je přípustné použít odkaz na 
další dokumenty.  Rovněž vzhledem k tomu, že v kontextu 
zavedených právních principů může být smlouva tvořena 
několika dokumenty, nemělo by použití více dokumentů, na 
které je vzájemně odkazováno, nutit smluvní strany k 

zpráva. 
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individuálnímu podepisování každého takového jednotlivého 
dokumentu. 

(ii) upřesnění vztahu mezi rámcovou smlouvou a smlouvou o 
poskytování informací o platebním účtu, vztah mezi smlouvou, 
kterou sjednává s uživatelem poskytovatel služby informování o 
platebním účtu, který nevede platební účet, resp. s 
poskytovatelem služby nepřímého udělení platebního příkazu, a 
smlouvy, kterou s uživatelem sjednává poskytovatel vedoucí 
platební účet. A dále návodný postup pro případ rozporů mezi 
těmito smlouvami. 

§ 134 odst. 4 ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) 

Částky jsou uvedeny v EUR, ovšem není zřejmé, jak bude 
stanoven ekvivalent v CZK – jako kurz „střed ČNB“? Aktuální 
kurz příslušné komerční banky? Nebo se bude jednat o fixně 
stanovený ekvivalent? 

Vysvětleno. 

Uvedené odpovídá dosavadní legislativní praxi. Směnný kurz je 
ponechán na výkladové praxi. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 136 odst. 2 

Je nutné striktně dodržet zde uvedený princip, nebo může být s 
klientem domluveno zpoplatnění, kde plátce platí všechny 
poplatky (OUR), nebo příjemce platí všechny poplatky (BEN)? 
Jedná se o výrazné omezení, které lze velmi obtížně dodržet u 
plateb, u kterých musí být částka doručena bez stržení poplatků 
na straně příjemce. 

Vysvětleno. 

V případě OUR, tedy pokud si plátce zvolí, že ponese veškeré 
náklady z transakce, je na dohodě klienta s poskytovatelem, že 
se dohodnou na příznivějších podmínkách. V takovém případě 
je i předpokládané, že poskytovatel takovou službu nabízí. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 136 odst. 3 

Postrádáme zde implementaci čl. 62 odst. 4 PSD 2, který 
zakazuje úplatu za karetní platební transakce, které jsou 
regulovány nařízením (EU) 2015/751. 

Vysvětleno. 

Upraveno v § 254 odst. 2. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 137 

Máme zásadní výhrady k tomu, aby se v zákoně vymezoval 

Vysvětleno. 

Směrnice přibližuje význam uvedených pojmů v recitálech. 
Zároveň podotýkáme, že pojem poskytnutí informace je 
vymezen s ohledem na § 570 OZ (jednání mezi nepřítomnými), 
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pojem „poskytnutí informace“ a „zpřístupnění informace“. Je 
pravda, že směrnice tyto pojmy používá, ale nijak je nedefinuje, 
ani je nijak blíže nevymezuje (není tomu tak ani v čl. 39, 44 
odst. 3, 51 odst. 3 a čl. 110  PSDII).  Proto tyto pojmy nelze 
definovat nebo blíže vymezovat ani v národním zákonodárství. 
Pojmy práva EU může vymezovat a vykládat jen Soudní dvůr 
EU, nikoliv národní zákonodárce (ani národní soudy nemohou 
pojmy práva EU interpretovat, ale mají povinnost žádat o výklad 
práva EU Soudní dvůr EU; ostatně v současnosti probíhá před 
Soudním dvorem EU řízení, ve kterém bude Soudní dvůr EU 
interpretovat některé aspekty pojmu „poskytnutí informací“ 
podle PSD). Opačný postup, tj. pokud by národní zákonodárci 
svévolně interpretovali pojmy práva EU, by vedl k nejednotné 
interpretaci a aplikaci práva EU v členských státech. Proto 
navrhujeme odst. 1 a 2 v § 137 zcela zrušit.  

vychází tak z obecného práva. Obě vymezení jsou dostatečně 
obecná na to, aby odpovídala případnému výkladu ze strany 
soudů EU. Ve sporu C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 
für Konsumenteninformation se vymezení pojmů neodlišuje od 
stanoviska generálního advokáta. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 137 odst. 1 

Směrnice PSD 2 neuvádí povinnost informovat vždy s pomocí 
trvalého nosiče. Směrnice vyžaduje informace na trvalém nosiči 
předávat pouze, pokud si to klient výslovně vyžádá pro získání 
informací před uzavřením smlouvy na jednorázovou platební 
transakci (čl. 44 PSD 2) nebo pro předání návrhu rámcové 
smlouvy či nabídky rámcové smlouvy (čl. 51 PSD 2) nebo na 
žádost uživatele o smluvní podmínky a informace v průběhu 
smluvního vztahu (čl. 53 PSD 2), při změně rámcové smlouvy 
(čl. 54 PSD), informace o jednotlivých platebních transakcích 
(čl. 57 a čl. 58 PSD 2), při výpovědi (čl. 55 odst. 3 PSD 2). 
Paušální povinnost poskytovat informace na trvalém nosiči dle 
stávajícího zákona navrhujeme nahradit touto povinností pouze 
pro případy stanovené směrnicí.  

Vysvětleno. 

Směrnice přibližuje význam uvedených pojmů v recitálech. 
Zároveň podotýkáme, že pojem poskytnutí informace je 
vymezen s ohledem na § 570 OZ (jednání mezi nepřítomnými), 
vychází tak z obecného práva. Obě vymezení jsou dostatečně 
obecná na to, aby odpovídala případnému výkladu ze strany 
soudů EU. Ve sporu C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 
für Konsumenteninformation se vymezení pojmů neodlišuje od 
stanoviska generálního advokáta. 

 

§ 138 odst. 2 

Navrhujeme doplnit slovo „platí“ na znění celého odstavce 
takto: „Plátce platí úplatu požadovanou poskytovatelem plátce a 
příjemce platí úplatu požadovanou poskytovatelem příjemce.(čl. 

Akceptováno. 

Nicméně správně jde o § 136 odst. 2. 
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62 odst. 2 PSDII)“ 

§ 138 odst. 2 písm. b) 

Prosíme o vysvětlení, zda se v tomto ustanovení jedná o 
maximální lhůtu pro připsání částky na účet příjemce, nebo pro 
poskytnutí částky na účet poskytovatele příjemce? 

Vysvětleno. 

Poskytovatel sdělí uživateli svou lhůtu, kterou má na provedení 
platební transakce. V případě měn, kdy dochází ke konverzi 
měn, nebo které částečně např. opouštějí EHP prostor, je 
sdělení lhůty problematické. Poskytovatel, by ale měl zajistit, že 
lhůtu, kterou sdělí, splní, je tedy sdělenou lhůtou vázán. Zákon 
ani směrnice však nestanoví, jaká má uvedená lhůta být. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 141 písm. c) 

Nepřesně se zde uvádí pojem „způsob udělení souhlasu“ – 
směrnice používá formulaci „postup udělení souhlasu“. 
Obdobně v § 146 odst. 2 písm. f). 

Akceptováno jinak. 

Bude použita formulace „postup při udělení souhlasu“. 

§ 141 písm. g) 

Mělo by se zde upřesnit, že informace o předmětných právech 
spotřebitele se musí uvádět jen za předpokladu, že 
poskytovatel poskytuje platební karty, na kterých je několik 
značek. Viz čl. 8(2) nařízení (EU) 2015/751: „Při uzavírání 
smlouvy s poskytovatelem platebních služeb má spotřebitel 
možnost požadovat, aby na jeho karetním platebním prostředku 
byly umístěny dvě či více různých platebních značek, pokud 
poskytovatel platebních služeb takovou službu nabízí.“ 

Akceptováno. 

Dovětek byl doplněn. 

§ 147 odst. 1 a 2 

Jsou upraveny náležitosti předsmluvních informací u služby 
informování o účtu, ale dále nejsou v návrhu upraveny 
informace během trvání smlouvy o službě informování o účtu. 

Poskytovateli služby informování o platebním účtu je v § 147 
umožněn pouze jeden způsob informování, a to poskytnutí, 
nikoli však zpřístupnění, jako je tomu v § 146 u poskytovatele 
nepřímého udělení platebního příkazu. Nevidíme přitom důvod 

Akceptováno jinak. 

Bude použita formulace „zpřístupní“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

88 

 

pro odlišnou úpravu. Navrhujeme proto sjednotit § 147 odst. 1 a 
návětí § 147 odst. 2 s ustanovením § 146 odst. 1 a návětím v § 
146 odst. 2. 

§ 154 

Není jasný význam pojmu "informuje". Do důvodové zprávy 
navrhujeme doplnit vysvětlení, že pojem poskytnutí informací a 
zpřístupnění informací se používá jen ve vztahu poskytovatel - 
uživatel, v ostatních případech zákon hovoří o informování. 

Akceptováno jinak. 

Jde o obecný informativní požadavek, který je odlišný od 
kategorií sdělí nebo zpřístupní. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 156 odst. 2 

Toto ustanovení je rozporuplné - nelze vyžadovat po 
poskytovateli nepřímého udělení platebního příkazu (PISP), aby 
měl přístup k účtu příjemce. 1) Nedává to smysl v případě, že 
uživatel platbu iniciuje prostřednictvím PISP plátce (např. 
multibanking mobilní aplikací) - PISP totiž nemá s příjemcem 
žádný vztah. 2) Pokud uživatel iniciuje platbu prostřednictvím 
PISP příjemce, tak PISP příjemce by musel mít ze zákona 
přístup k účtu příjemce, ale to nelze zaručit, protože PISP nemá 
ze zákona zaručeno, že mu banka poskytne přístup k účtu třetí 
osoby přes programové rozhraní. 

Akceptováno jinak. 

Bylo doplněno ustanovení o nutnosti dohody mezi příjemcem a 
poskytovatelem služby nepřímého dání platebního příkazu. 

 

§ 158 odst. 5 

Ustanovení (už ve stávajícím zákoně) nedává smysl. Změna 
referenčních sazeb neznamená změnu dohody o úrokových 
sazbách, ale přímou změnu výsledné výše úrokové sazby. 
Domníváme se, že nejvhodnějším řešením této problematiky by 
bylo převzetí testu příslušného ustanovení transponované 
směrnice. 

Akceptováno. 

V textu zákona bude upraveno – nejedná se o změnu dohody. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 162 

Není jasné, proč bylo vypuštěno ustanovení: „Platební 
transakce může být autorizována před provedením platební 
transakce, nebo dohodnou-li se tak plátce a jeho poskytovatel, 

Vysvětleno. 

Konečným adresátem úkonu je poskytovatel plátce, je tedy 
zřejmé, že musí být udělen souhlas plátce (i když souhlas 
udělen k jednotlivé transakci, nebo k několika transakcím), jinak 
by se jednalo o neautorizovanou transakci. 
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po jejím provedení. Souhlas lze udělit k jednotlivé platební 
transakci nebo k několika platebním transakcím. Souhlas lze 
udělit i prostřednictvím platebního prostředku.“ 

Navíc je potřeba specifikovat, komu musí dát uživatel souhlas, 
aby mohla být transakce považována za autorizovanou. 

§ 164 odst. 2 

Přijetí platebního příkazu je zde definováno jako čas, kdy příkaz 
do banky dojde. V případě, že je na PP odložená splatnost, je 
za čas přijetí považován čas odložené splatnosti. V tomto 
kontextu vzniká otázka, jaké razítko „došlo“ bude banka 
používat, tj. zda razítko s datem, kdy skutečně příkaz obdržela, 
či bude muset volit datum stanovené dle splatnosti? 

Vysvětleno. 

Zákon předpokládá fikci u odložené splatnosti, že okamžik 
přijetí nastává v okamžiku splatnosti. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 165 odst. 1 

Není jasné, proč se zde právní úprava komplikuje tím, že se 
stanoví, že poskytovatel může platební příkaz odmítnout, 
jestliže není povinen provést platební transakci, místo toho, aby 
se zde přímo upravilo, kdy může plátce platební příkaz 
odmítnout – tak, jak je to ve stávajícím zákoně. Podle §165 
odst. 1 poskytovatel může platební příkaz odmítnout, jestliže 
není povinen platební transakci provést. Zákon však nestanoví, 
kdy poskytovatel není povinen platební transakci provést. Tuto 
otázku nevyjasňuje ani důvodová zpráva, protože ta v 
odůvodnění §165 kopíruje odůvodnění současného §105, který 
ale pracuje jinak, protože výslovně říká, že poskytovatel může 
odmítnout provést platební příkaz tehdy, nejsou-li splněny 
smluvní podmínky pro jeho provedení, nebo stanoví-li tak jiný 
právní předpis. Považujeme tedy za vhodné v textu zákona 
vyjasnit, kdy není poskytovatel povinen platební transakci 
provést (popř. po vzoru stávající úpravy přímo stanovit, že 
poskytovatel může platební příkaz odmítnout, pokud k tomu má 
smluvní nebo zákonné důvody), a odpovídajícím způsobem 
upravit důvodovou zprávu k §165. 

Vysvětleno. 

Poskytovatel má povinnost příkaz provést, pokud tak plyne ze 
zákona nebo ze smlouvy. Z toho plyne, že poskytovatel může 
příkaz odmítnout, pokud jej není povinen provést. V souladu 
s tímto vypořádáním bude doplněna důvodová zpráva. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 166 

Zákon neřeší, zda je plátci umožněno odvolat platební příkaz s 
odloženou splatností přes poskytovatele služby nepřímého 
udělení platebního příkazu (PISP), který původně přes tohoto 
poskytovatele předán nebyl. Navrhujeme v tomto duchu 
zpřesnit právní úpravu. 

V zájmu jednoznačnosti navrhujeme přeformulovat § 166 odst. 
3 následovně: Platební příkaz, který dává plátce 
prostřednictvím příjemce nelze odvolat poté, co jej plátce předal 
příjemci. Platební příkaz udělený nepřímo, nelze odvolat poté, 
co jej plátce udělil poskytovateli služby nepřímého udělení 
platebního příkazu. 

Akceptováno jinak. 

Zákon nemluví o odvolání příkazu, neboť typ nepřímého dání je 
do určité míry podobný karetním transakcím a u těch není 
možno příkaz odvolat. Není tedy možno odvolat příkaz daný 
přes nepřímé dání a není také možno odvolat přes nepřímé 
dání příkaz, který byl dříve – s odloženou splatností – zadán 
přímo. Pro přesnost budou rozděleny karetní transakce a 
nepřímo dané příkazy. 

Odstavec 3 byl pro větší přehlednost rozdělen na dvě věty. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 167 odst. 1 

Udělení platebního příkazu a udělení souhlasu s platební 
transakcí jsou dvě odlišná jednání. Proto by se v zákoně mělo 
upřesnit, komu plátce uděluje souhlas při nepřímém udělení 
platebního příkazu.  

Navíc v zájmu jednoznačnosti navrhujeme doplnit text takto: 
„Udělil-li plátce platební příkaz nepřímo a dal-li plátce souhlas s 
platební transakcí“. Navíc není jasné, jak poskytovatel, který 
vede účet, zjistí, jestli plátce dal souhlas s platební transakcí.  

Vysvětleno. 

Zadání příkazu předpokládá souhlas plátce, tedy plátce nemůže 
z podstaty věci nesouhlasit s platebním příkazem, ke kterému 
dal příkaz. 

§ 167 odst. 1 písm. a) 

Není nám jasný význam pojmu "veškeré jemu dostupné 
informace". Navrhujeme tento pojem upřesnit. 

Akceptováno jinak. 

Bude vypuštěno slovo veškeré. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 167 

Navrhujeme doplnit nový odstavec ideálně po odstavci 3) a to 
ve smyslu „Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, je 
oprávněn nepřijmout nepřímo udělený platební příkaz, pokud 
poskytovatel služby nepřímého udělení platebního příkazu 

Akceptováno jinak. 

Bude přidáno ustanovení, které umožňuje odmítnout přijmout 
příkaz, pokud nebude osvědčena totožnost poskytovatele. 
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neprokáže svou totožnost“.  

Domníváme se, že nejsou upravené situace, kdy poskytovatel 
nebo správce platebních informací, či obecně 3. strana, 
neprokáže svoji totožnost, a tudíž například nepřímo zadané 
platební příkazy nemohou být vůbec přijaty a měly by tedy být 
bez dalšího vráceny. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 167 odst. 4 

V návrhu zákona není nikde blíže vysvětleno, co se myslí 
„bezpečností v oblasti platebního styku.“ Počítá se s tím, že toto 
bude předmětem vyhlášky či jiného předpisu ČNB? 

Vysvětleno. 

Článek 68 odst. 5 nijak dále nespecifikuje, co se myslí 
objektivně opodstatněnými bezpečnostními důvody, což 
zákonodárce promítl „bezpečností v oblasti platebního styku“. 
Nedomníváme se, že by tato oblast byla dále upravena 
vyhláškou ČNB a bude spíše ponechána na výkladové praxi. 

§ 167 odst. 5 

V zájmu jednoznačnosti navrhujeme doplnit, že oznamovací 
povinnost vůči ČNB má poskytovatel, který vede platební účet. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že to je zajištěno odkazem na odst. 3. 

§ 168 

Máme pochybnost o tom, jestli lze z čl. 66 PSD 2 dovodit 
oprávnění poskytovatele služby nepřímého udělení platebního 
příkazu sdílet osobní bezpečnostní údaje uživatele. 

V zájmu jednoznačnosti navrhujeme nahradit pojem „uživatel“ 
pojmem „plátce“. 

Akceptováno částečně. 

Slovo uživatel nahrazeno slovem plátce. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 168 písm. d) 

Co znamená "neuchovává citlivé údaje o platbách"? Není jasné, 
co si v tomto kontextu představit pod pojmem "citlivý údaj". 
Definice v § 2 odst. 3 písm. n) není o moc jasnější. Je citlivým 
údajem např. variabilní symbol? nebo číslo účtu 
příjemce?  nebo zůstatek na účtu? Určitě by šlo argumentovat, 
že např. variabilní symbol, pokud obsahuje číslo nějaké 
smlouvy nebo rodné číslo, je citlivým údajem. Obdobně číslo 
účtu příjemce by se dalo považovat za citlivý údaj. Pokud 

Akceptováno jinak. 

Uchovávání a pracování s údaji bude více navázáno na 
poskytování služby nepřímého dání platebního příkazu. 
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bychom ale použili tuto logiku, tak poskytovatel služby 
nepřímého udělení platebního příkazu (PISP) nemůže ukládat 
(ani pro potřeby auditu) žádné informace o platbě kromě jména 
a čísla účtu odesílatele a poskytovatel služby informování o 
účtu (AISP) by nemohl vůbec poskytovat uživateli nějakou 
přidanou hodnotu. Rovněž např. zůstatek na účtu lze použít pro 
vytvoření podvodu, ale přitom je to klíčová podstata fungování 
AISP. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 168 písm. e) 

Domníváme se, že stále platí otázka, jak bude ověřena 
totožnost v případě právnické osoby – to není zatím 
legislativně upraveno. Postrádáme možnost vůbec nepřijmout 
nepřímo udělený platební příkaz, pokud poskytovatel 
nepřímého udělení platebního příkazu totožnost neprokáže. 

Akceptováno. 

Možnost odmítnout bude navázána nově i na neprokázání 
totožnosti poskytovatele. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 169 

Z ustanovení nevyplývá, jaký bude následovat postup v 
případě, že poskytovatel služby nepřímého udělení platebního 
příkazu (PISP) bude chtít iniciovat platbu nad dohodnutý limit. 
Bude PISP o této skutečnosti nějakým způsobem informován 
předem? Nebo se tuto skutečnost dozví až po iniciování platby 
tím, že platba bude zamítnuta? Pokud ano, výrazně to zvyšuje 
kreditní riziko PISPu a iniciovanou platbu nelze považovat za 
téměř jistou a obchodník (příjemce) nemůže na základě 
informace o přijetí vyskladnit zboží. 

Navrhujeme upravit text tak, aby byla zachycena smluvní 
volnost poskytovatele a uživatele  domluvit se na změně limitu 
pro platební prostředek pro další období. Překročení limitu v 
daném období by nemělo být možné, ledaže se jedná o službu 
výslovně sjednanou, např. ve formě přečerpání. Prakticky by 
tento postup měl znamenat, že změna limitů platby kartou by 
měla být možná pouze předem dle podmínek dohodnutých s 

Vysvětleno. 

Transakce nad uvedený limit nebude moci proběhnout, neboť 
příkaz přes nepřímé dání se vztahuje vždy pouze na jednu 
transakci, proto přes službu nepřímého dání není možno měnit 
nastavené limity. Směrnice i zákon mluví pouze o dání 
platebního příkazu přes třetí stranu. 
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poskytovatelem vydávajícím uživateli kartu. 

1. Navrhujeme upravit formulaci § 169 tak, aby jednoznačně 
vyplývalo, že se klient se svým poskytovatelem může domluvit 
na změně limitu pro platební prostředek pro další období. 
Překročení limitu v tomto období by nemělo být možné, pouze v 
případě, kdy se jedná o službu výslovně sjednanou, např. ve 
formě přečerpání. 

2. Doplnit důvodovou zprávu ve smyslu navržené úpravy. 

§ 172 odst. 1 

V písm. a) byl pojem „uživatel“ nahrazen pojmem „držitel“, 
v ostatních ustanoveních však zůstal pojem „uživatel“. O 
uživateli se mluví také v § 171. Proto navrhujeme ponechat i 
v písm. a) pojem „uživatel“. 

Akceptováno. 

 

§ 172 odst. 1 

Navrhujeme upřesnit, zda poskytovatel, který vede účet, musí 
podle tohoto ustanovení zajistit, aby bezpečnostní prvky 
platebního prostředku nebyly přístupné ani poskytovati služby 
nepřímého udělení platebního příkazu a ani poskytovateli 
služby informování o platebním účtu, když následně v § 168 i v 
§ 198 se výslovně připouští sdílení osobních bezpečnostních 
prvků těmito poskytovateli. 

Vysvětleno. 

Tato otázka je diskutována v rámci přípravy technických 
standardů Evropského orgánu pro bankovnictví. 

§ 180 odst. 2 

Prosíme o vysvětlení, zda se den valuty bude řídit obecně dle 
připsání na účet poskytovatele příjemce/účet příjemce 
(stanoveno ve VOP), nebo bude nezbytné posoudit výhodnost 
pro jednotlivé transakce? 

Vysvětleno. 

Druhá věta byla doplněna s ohledem na záporné úroky, tedy 
oproti stávající situaci se toho tolik nemění, pokud na účtu 
nejsou účtovány záporné úroky. Ustanovení bylo zpřesněno. 

§ 181 

Ačkoliv nadpis tohoto ustanovení zní: „Připsání a odepsání 
částky platební transakce“, připsání částky platební transakce 
není v odst. 2 upraveno, je zde upravena jen disponibilita 
peněžních prostředků. 

Vysvětleno. 

Dané ustanovení navazuje na připsání nebo odepsání částky a 
úzce s ním souvisí. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 182 odst. 2 

Ustanovení písm. a) a b) není v souladu s čl. 76 odst. 1 
směrnice, který stanoví: „Vrácené peněžní prostředky 
odpovídají částce provedené platební transakce v plné výši. 
Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je 
nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu.“ 

Vysvětleno. 

Částka se vrací s původní valutou. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 182 odst. 5 

Důvodová zpráva k připomínkovanému ustanovení uvádí, že 
povinnost plátce na žádost poskytovatele prokázat, že jsou 
splněny podmínky pro vrácení částky platební transakce, není 
důkazním břemenem ve smyslu procesního práva. Podle 
článku 76 odst. 1 směrnice však „Na žádost poskytovatele 
služeb nese důkazní břemeno k prokázání toho, že podmínky 
byly splněny, plátce.“   

Navrhujeme proto úpravu tohoto ustanovení následujícím 
způsobem: 

„(5) Na žádost poskytovatele služeb nese důkazní břemeno 
k prokázání toho, že podmínky pro vrácení částky platební 
transakce podle odstavce 1 byly splněny, plátce. Plátce je na 
základě takové žádosti povinen poskytnout poskytovateli 
informace a doklady prokazující splnění příslušných podmínek.“ 

Vysvětleno. 

Částka se vrací s původní valutou. 

§ 184 odst. 1 

Navrhujeme upřesnit takto: „Poskytovatel, který uživateli vede 
platební účet, informuje na žádost jiného poskytovatele 
vydávajícího karetní platební prostředek, zda zůstatek na 
platebním účtu uživatele (…)“ – viz čl. 65 odst. 1 PSD 2. 

Akceptováno částečně. 

Ponecháno jiného, ale doplněno dle návrhu. 

§ 184 odst. 2 písm. c) 

Domníváme se, že také zde platí otázka dosud legislativně 
neukotveného elektronického ověřování totožnosti 

Vysvětleno. 

Bude záležet na aplikační praxi, nově zákon o elektronické 
identifikaci nabízí určitou alternativu, kterou ovšem předkladatel 
nepovažuje za nutnou, tedy je ponecháno na praxi, jakou cestu 
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právnické osoby. zvolí. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 184 odst. 3 

Chybí zde požadavek směrnice, že žádající poskytovatel musí 
komunikovat bezpečným způsobem (viz čl. 65(2)(c) PSD 2). 
Navíc do § 184 není transponováno ustanovení čl. 65 odst. 3 
PSD II (odpověď je jen „ano/ne“ a zákaz využít odpověď k jiným 
účelům), ani čl. 65 odst. 4 PSD II (zákaz blokace).  

Máme pochybnost, jestli je zde správné mluvit o karetní 
platební transakci, protože se zde může jednat o inkaso. 

Vysvětleno. 

Požadavek komunikovat bezpečným způsobem je zakotven 
v ustanovení § 231. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 189 odst. 2 

Vzhledem k tomu, že poskytovatel, 3. strana, jedná jménem 
uživatele a uzavírá smlouvu s uživatelem, měl by si svojí 
případnou chybu při předání nepřímo zadaného platebního 
příkazu řešit sám s uživatelem. Z pohledu poskytovatele, 
který vede platební účet, by mělo jít o chybu uživatele. Tak, jak 
je ustanovení navrženo, vnáší nejistotu a rozpory do úpravy 
opravného zúčtování, když chybu způsobí banka a řeší ji banka 
a posuzuje se, zda jde skutečně o opravné zúčtování či nikoli 
(zejména ve vztahu mezi oběma bankami). Jiným postupem se 
pak řeší situace, kdy si chybu způsobí sám sobě uživatel – tu si 
sám řeší uživatel event. s pomocí banky. 

Vysvětleno. 

Dle požadavku směrnice je klient odškodňován vždy 
poskytovatelem, který mu vede platební účet; tento poskytovatel 
má následně regres vůči třetí straně. Toto uspořádání přijímá i 
zákon. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 195 

Z praktických důvodů a pro ochranu konečného uživatele 
považujeme za zcela zásadní doplnění podrobného způsobu 
uplatňování regresu mezi poskytovatelem vedoucím platební 
účet a poskytovatelem služby nepřímého udělení platebního 
příkazu. Rovněž považujeme za potřebné podrobněji upravit 
postup pro řešení případných rozporů mezi těmito 
poskytovateli. Vzhledem k tomu, že zákon nepřepokládá že by 

Akceptováno jinak. 

Byl upraven § 193 tak aby neunesení důkazního břemene třetí 
stranou mělo za následek vznik povinnosti napravit nesprávně 
provedenou nebo neautorizovanou platební transakci. Finální 
rozhodování sporu je ponecháno na nezávislém soudu. Dle 
požadavku směrnice je klient odškodňován vždy 
poskytovatelem, který mu vede platební účet; tento poskytovatel 
má následně regres vůči třetí straně. Toto uspořádání přijímá i 
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se mezi poskytovateli uzavírala smlouva, potom je nutné, aby 
tento mechanismus podrobně upravil samotný zákon. 

Vzhledem k tomu, že v případě nepřímého udělení platebního 
příkazu je v přímé komunikaci s uživatelem zadávajícím 
platební příkaz poskytovatel služby nepřímého udělení 
platebního příkazu, a nikoliv poskytovatel, který vede platební 
účet uživatele, měl by zákon doplnit obrácené důkazní 
břemeno, které by měl nést poskytovatel služby nepřímého 
udělení platebního příkazu. 

1. Navrhujeme doplnit § 195 nového ZPS tak, aby  

(i) blíže upravil přesný postup jak uplatňovat regres mezi 
poskytovatelem, který vede platební účet, a poskytovatelem 
služby nepřímého udělení platebního příkazu, 

(ii) podrobně upravil eskalační proceduru a finální rozhodování, 
pro případ, kdy poskytovatelem služby nepřímého udělení 
platebního příkazu nijak nekomunikuje, nebo vytváří obstrukce 
pro úspěšné vyřešení této mimořádné situace, 

(iii) do odstavce 2 výslovně doplnit obrácené důkazní břemeno, 
které by měl nést poskytovatel služby nepřímého udělení 
platebního příkazu. 

2. Doplnit důvodovou zprávu o výkladové ustavení, které 
názorný způsobem popíše postup, jak by v praxi mělo probíhat 
uplatňování regresu. 

zákon. 

§ 195 odst. 1 

Zde podle našeho názoru platí obdobně to, co je uvedeno ve 
výše ve vztahu k § 189. Jestliže 3. strana jedná jménem 
uživatele, pak by měla být vzniklá situace řešena mezi nimi, 
nikoli mezi poskytovatelem a bankou. Prosíme o vysvětlení, 
proč je uváděn zprostředkující poskytovatel, který by měl jednat 
nejspíš jménem příslušného poskytovatele, tudíž by 
odpovědnost měl nést poskytovatel, jehož jménem bylo 
jednáno, resp. může zprostředkující poskytovatel vystupovat 
vlastním jménem na účet poskytovatele – třetí osoby? Budou se 
rozlišovat oba právní stavy, např. v seznamu ČNB? 

Vysvětleno. 

Zprostředkovatel (3. Strana) nebo obchodní zástupce jedná 
vždy jménem poskytovatele. Poskytovatel je takovým jednáním 
vázán a na něj případně dopadá sankce. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 195 odst. 2 

Poskytovatel, který vede účet, by měl mít postih nejen proti 
poskytovateli služby nepřímého udělení platebního příkazu, ale 
proti jakémukoliv poskytovateli, který způsobil neautorizovanou 
platební transakci nebo nesprávné provedení platební 
transakce. 

Vysvětleno. 

Regres vůči jiným poskytovatelům (než poskytovatelům 
nepřímého udělení) je řešen v odst. 1. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Obecně není jasné, kdo odpovídá za škodu, způsobenou 
uživateli neautorizovanou nebo nesprávně provedenou 
transakcí. Zákon pouze stanoví, že napravit neautorizovanou 
nebo nesprávnou transakci má poskytovatel, který vede účet, a 
že tento poskytovatel má postih vůči ostatním poskytovatelům. 
Kdo ale odpovídá za škodu, která případně vznikne uživateli z 
neautorizované nebo nesprávně provedené transakce? 

Není stanovena ani odpovědnost za nesprávné iniciování 
platební transakce. 

Vysvětleno. 

Za škodu odpovídá ten, kdo ji způsobil, podle obecných 
ustanovení NOZ. V tomto duchu bude doplněna i důvodová 
zpráva. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 192 odst. 2 

Uvedené ustanovení stanovuje poskytovateli platebních služeb 
širší okruh povinností, než vyžaduje směrnice. 

(i) (i) Jednak je poskytovateli platebních služeb v případě, že 
uživatel uvede nesprávný jedinečný identifikátor, stanovena 
povinnost vyvinout veškeré úsilí, které na něm lze spravedlivě 
požadovat, aby byly peněžní prostředky z platební transakce 
vráceny plátci; a (ii) Jednak je poskytovateli platebních služeb 
v případě, že jej o to plátce písemně požádá, stanovena 
povinnost sdělit k věci veškeré údaje, které má k dispozici.  

(ii) S odkazem na článek 88 směrnice navrhujeme: 

(iii) (i) Zaměnit spojení „veškeré úsilí“ za „přiměřené úsilí“ (v 
souladu se zněním článku 88 odst. 3 směrnice); a 

(ii) Zachovat subsidiaritu možného vyžádání si informací od 

Akceptováno částečně. 

Slovo „veškeré“ bude vypuštěno. Přiměřenost je řešena i 
dovětkem „které lze spravedlivě požadovat“. 
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poskytovatele platebních služeb. Tato možnost by měla být 
plátci dána až tehdy, pokud není vrácení peněžní prostředků 
bez těchto informací možné (ani za součinnosti poskytovatele 
platebních služeb příjemce i plátce); sdělení veškerých 
informací by mělo být jen ultima ratio, tj. nelze-li navrácení 
peněžních prostředků docílit jinak. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 192 odst. 3 

Dle našeho názoru poskytovateli plátce náleží úplata za 
poskytnutí součinnosti plátci dle odst. 2. To, zda neoprávněný 
příjemce peněžní prostředky plátci vrátí, nemůže poskytovatel 
plátce ovlivnit a neměla by tudíž na tom záviset úplata, která 
zpravidla představuje náhradu účelně vynaložených nákladů 
poskytovatele plátce. Navrhujeme proto, aby „vrácení 
peněžních prostředků“ bylo nahrazeno textem „poskytnutí 
součinnosti plátci“. 

Akceptováno jinak. 

Formulováno za „jednání podle odstavce 2“. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 197 odst. 1 

Podle navrženého ustanovení se mají poskytovateli služby 
informování o platebním účtu poskytovat informace o platebním 
účtu uživatele v rozsahu, v jakém jsou přístupné uživateli. Podle 
čl. 67 směrnice se ale mají poskytnout pouze informace 
z určených platebních účtů a souvisejících platebních 
transakcích. 

Podle našeho názoru v předloze chybí odpovídající definice 
toho, co je obsahem služby informování o účtu? Není zřejmé, 
co se rozumí slovy „v rozsahu jakém jsou přístupné uživateli“? 
Má se tím na mysli i časové omezení? Dále považujeme za 
důležité vyjasnit, jaké je právní postavení správce platebních 
informací – jedná jménem uživatele nebo vlastním jménem? Je 
příjemcem informací uživatel nebo poskytovatel? 

V předsmluvních informacích má být uveden popis služby. 
Informace ale mají být pouze zpřístupněny, a otázkou je, co 

Akceptováno jinak. 

Poskytován bude rozsah informací, který je dostupný uživateli – 
v textu zákona „informace, které jsou přístupné uživateli 
prostřednictvím internetu“. 
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bude uvedeno v popisu služby, když zákon obsah služby 
neřeší. Také proto je důležité vyjasněné bodu výše - dotaz na 
popis služby. 

§ 197 odst. 2 

Prosíme o objasnění významu a smyslu tohoto ustanovení. 

Vysvětleno. 

Tímto ustanovením je zajištěna nediskriminační funkce, což 
plyne z čl. 67 odst. 3 písm. b). 

§ 197 odst. 3 

V případě, že nedojde k prokázání totožnosti, je banka 
oprávněna žádost nepřijmout? Není právně podchycena 
situace, když 3. strana neosvědčí svoji totožnost – viz 
připomínky výše. Jménem koho jedná správce platebních 
informací? 

Akceptováno. 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 198 písm. b) 

Máme pochybnost o tom, jestli lze z čl. 67 PSD 2 dovodit 
oprávnění poskytovatele informací o platebním účtu sdílet 
osobní bezpečnostní údaje uživatele. 

Vysvětleno. 

Návrh záměrně nepoužívá slovo sdílet. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 198 písm. d) 

Návrh zákona uvádí "pouze informace o platebním účtu", 
kdežto směrnice PSD 2 uvádí v čl. 67 odst. 2 písm. d) "pouze 
informace o platebním účtu a souvisejícím platebním 
transakcím". V zájmu zamezení rozdílným výkladům 
navrhujeme text zákona rozšířit i o související platební 
transakce. 

Vysvětleno. 

Úprava vychází z definice služby obsažená v čl. 4 bod 16 
směrnice. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 198 písm. e) 

Co znamená "nepožaduje a nezískává citlivé údaje o 
platbách"? Není jasné, co si v tomto kontextu představit pod 
pojmem "citlivý údaj".  

Akceptováno jinak. 

Pojem citlivý údaj je definován směrnicí, a tedy i zákonem 
v ustanovení § 2 odst. 3 písm. n). Pojem citlivý údaj je používán 
směrnicí i v tomto konkrétním případě, a proto není možno se 
mu vyhnout. Dané ustanovení bude ale upraveno a více 
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Určení informací, které budou získávány a zpracovány by mělo 
být explicitnější. Obáváme se situace, kdy spotřebitelé nebudou 
mít jinou možnost, než dávat velmi široké souhlasy, aniž by bylo 
srozumitelným způsobem vysvětleno, které všechny informace 
vlastně umožní zpracovat.  

Spotřebitel by měl být správcem platebních informací 
explicitním způsobem upozorněn, která jeho transakční data se 
dostávají mimo kontrolu spotřebitele a jeho banky.  

Navrhujeme upravit ve smyslu „získává a zpracovává pouze 
informace o platebním účtu, které uživatel výslovně a 
jednoznačně určil “. 

Mělo by být přesně specifikováno, co je definováno pojmem 
„citlivý údaj“ a nikoli jen, co není „citlivý údaj“.  

navázáno na službu informování o platebním účtu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 227 odst. 1 

Zákon nikde nedefinuje, co je „závažný bezpečnostní incident“. 
Počítá se s tím, že toto bude předmětem prováděcí vyhlášky 
ČNB?  

Vysvětleno. 

Pojem závažný bezpečnostní incident bude upraven v pokynech 
EBA. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 229 odst. 6 

Znamená toto ustanovení (vyloučení použití odst. 1 a 2) 
povinnost nebo možnost poskytovatele využít výjimky ze 
silného ověření dle RTS EBA? 

Vysvětleno. 

Jedná se o možnost, nepožadovat pro některé transakce silné 
ověření. Dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem o vyšším 
zabezpečení (využívání silného ověření) to ale nebrání. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 230 

V praxi může vznikat nejasnost, jak má přesně probíhat ověření 
při nepřímém zadání platebního příkazu. Poskytovatel vedoucí 
platební účet je výslovně odpovědný vůči poskytovatelům 
služby nepřímého udělení platebního příkazu a poskytování 
informací o platebním účtu a může být vystaven eventuálním 
požadavkům na náhradu škody ze strany poskytovatelů služby 

Vysvětleno. 

Za škodu odpovídá ten, kdo ji způsobil, podle obecných 
ustanovení NOZ. V tomto duchu bude doplněna i důvodová 
zpráva. 

Co se týká ověřování totožnosti poskytovatele – bude zákon 
upraven tak, že pokud není totožnost osvědčena, nemá 
povinnost poskytovatele, který účet vede, nepřímo-udělený 
(daný) příkaz přijmout, nebo poskytnout informace o účtu. 
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nepřímého udělení platebního příkazu a poskytování informací 
o platebním účtu. Zákon a důvodová zpráva by poskytovateli 
vedoucímu platební účet uživatele měl poskytnout příslušná 
vodítka, jak tato rizika omezit, a ujištění, že pokud skutečně 
dodrží předepsané požadavky, může se vyvinit z povinnosti 
uhradit škodu. 

1. Na konec ustanovení § 230 navrhujeme doplnit část věty ve 
smyslu  

"…pokud splnil povinnosti podle tohoto zákona a prováděcího 
nařízení, není povinen k náhradě škody. 

2. Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o  

(i) přesnější vymezení limitů odpovědnosti poskytovatele, který 
vede platební účet uživatele vůči poskytovatelům služby 
nepřímého udělení platebního příkazu a služby informování o 
platebním účtu, - tzn., neměl by odpovídat, pokud dodržel 
všechny požadavky stanovené novým ZPS a prováděcím 
nařízením, 

(ii) podrobnější odůvodnění situací a postupu jakým bude 
zajištěno, že poskytovatel služby vedoucí platební účet umožní 
poskytovateli služby nepřímého udělení platebního příkazu a 
informování o platebním účtu se spolehnout na bezpečnostní 
postupy, které zavedl poskytovatel vedoucí platební účet 
uživatele. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 255 

Navrhujeme doplnit nový odst. 6, který by odkazoval na 
prováděcí předpis ČNB, jenž stanoví, že: 

- přístup do seznamů je automatický (přes API) a v reálném 
čase a  

- změny v seznamech jsou prováděny k určitému okamžiku, 
který bude v seznamu zapsán, 

a to k zajištění automatizovaného přístupu. 

Vysvětleno. 

Zmocnění umožňuje automatický přístup přes API. Konkrétní 
technické řešení je na ČNB. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 262 

Nesprávně se zde mluví o vydávání zařízení k přijímání 
platebních prostředků. Spíše by se zde mělo mluvit o 
poskytování zařízení (vydávají se platební prostředky, ne 
zařízení k jejich přijímání).  

Domníváme se, že ustanovení je příliš tvrdé a diktuje 
poskytovateli povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu. Není zřejmé, 
jak postupovat v případě, kdy poskytovatel s určitým 
ustanovením smlouvy, např. s navrženým rozhodčím soudem, 
nebude souhlasit – bude i za takové situace povinen vyhovět 
návrhu příjemce? Pokud je toto záměr předkladatele, prosíme 
objasnit jeho smysl a účel. Dále není bez dalšího zřejmé, zda 
se toto ustanovení týká i stávajících, popř. již uzavřených 
smluv? 

Akceptováno jinak. 

Toto ustanovení je součástí návrhu zákona st. 745 (PAD; 
aktuálně podepsáno prezidentem republiky), který má zajistit 
jiný způsob řešení sporů, než před soudem v případech sporů 
mezi podnikateli a poskytovateli, a aby tyto spory nemusely být 
řešeny FA. Pro úpravu těchto sporů vychází předkladatel ze 
zákona o rozhodčím řízení, který vymezuje řešení případných 
sporů, které ČBA popisuje. Bude upravena důvodová zpráva. 
Ustanovení nově hovoří o rozhodčí smlouvě. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 272 

Není jednoznačné, jestli se toto ustanovení vztahuje na banky, 
předpokládáme, že nikoliv. V zájmu právní jistoty navrhujeme, 
aby toto bylo uvedeno alespoň v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Dané ustanovení se nevztahuje na banky, neboť v daném 
ustanovení se mluví o platební instituci a instituci elektronických 
peněz. Pokud zákon používá veřejnoprávní pojmy – pojmy pro 
dané instituce (nemíní tím viditelně poskytovatele služeb, ale 
pouze vyjmenované subjekty), a proto není ani účelné v tomto 
duchu doplňovat důvodovou zprávu, neboť i z textu zákona je 
zřejmé na koho se vztahuje. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Zákon o bankách - § 1 odst. 3 

Písm. c) navrhujeme doplnit obdobně, jak se to navrhuje 
v zákoně č. 87/1995 Sb. a v zákoně č. 96/1993 Sb.: „c) platební 
styk a zúčtování služby a vydávání elektronických peněz a 
činnosti související s poskytováním platebních služeb 
nebo vydáváním elektronických peněz.“ 

Vysvětleno.  

Je již řešeno v § 1 odst. 3 písm. p) zákona o bankách, není tedy 
důvod opakovat. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Vysvětleno. 
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zákon o bankách 

Do zákona o bankách navrhujeme doplnit přechodné 
ustanovení, které stanoví pravidlo, že banky, které mají 
v bankovní licenci uvedeny stávající činnosti podle § 1 odst. 3 
písm. c) a d) budou moci vykonávat činnosti nově uvedené 
v těchto ustanoveních (obdobné přechodné ustanovení by mělo 
být i v zákoně č. 87/1995 Sb. a v zákoně č. 96/1993 Sb.). 

Návrh zákona již obsahuje přechodné ustanovení, které má 
zajistit, že pokud jsou banky oprávněny poskytovat platební 
služby dnes, budou tak oprávněny dělat i nadále. Bude 
doplněno odůvodnění ustanovení, aby nedocházelo 
k nežádoucím výkladům. 

zákon o bankách - § 1 

Doporučujeme zvážit, jestli vypuštění „platebního styku a 
zúčtování“ z výčtu bankovních služeb nemůže vést k takovému 
výkladu, že banky nadále nebudou moci vykonávat činnosti ve 
vztahu k platebním systémům a korespondenčním bankám. 
Proto doporučujeme zvážit legislativní úpravu této otázky, aby 
se vyloučilo riziko takového výkladu. Obdobné v zákoně č. 
87/1995 Sb. a v zákoně č. 96/1993 Sb. 

Vysvětleno.  

Je již řešeno v § 1 odst. 3 písm. p), tedy jsou to služby 
související s poskytováním platebních služeb a ty bude banka 
nadále oprávněna poskytovat. 

zákon o DPH 

Pro § 54 odst. 1 písm. d) a e) navrhujeme toto znění: 

„d) platební služby a vydávání elektronických peněz a 
činnosti související s poskytováním platebních služeb 
nebo vydáváním elektronických peněz, 

e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná 
o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických 
peněz podle písmene d),“. 

Vysvětleno. 

I když by byla taková dikce přesnější, legislativa daní 
preferovala navrhované znění. 

ČAP K povinnému pojištění platebních institucí, správců 
platebních informací a institucí elektronických peněz (§ 17, 
§ 22, § 48, § 79, § 84) 

Upozorňujeme, že zákonem navrhované pojištění platebních 
institucí, správců platebních informací a institucí elektronických 
peněz není podle našich informací v současné době na trhu 
běžně dostupným pojištěním. Zajistitelé standardně pojištění 
finančních institucí vylučují. Bylo by možné ho sjednat pouze na 
speciální akceptaci. Je tedy nutné počítat s tím, že zákonodárce 
ukládá subjektům povinnost, kterou nelze jednoduše splnit. 

Vysvětleno. 

Uvědomujeme si, že se jedná o nový produkt a i trh s pojištěním 
se na něj bude muset připravit, tím se ale otevírají nové 
možnosti pro pojišťovny a nevidíme jako problém skutečnost, že 
prozatím se žádné takové pojištění nevyskytuje. Věříme, že si 
s tím pojišťovny vzhledem k očekávané poptávce po pojištění 
poradí. 
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Jsme si přitom vědomi alternativy v podobě „jiné srovnatelné 
záruky“, což ovšem rovněž nebude v praxi snadno proveditelné. 

Podobná situace nastala kdysi s pojištěním záruky pro případ 
úpadku cestovních kanceláří nebo s pojištěním závažných 
havárií. Ani tehdy nebyla na trhu pojišťovna, která by takové 
pojištění nabízela, a vznikaly různé pooly apod., než se praxe 
ustálila. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K povinnému pojištění platebních institucí, správců 
platebních informací a institucí elektronických peněz 

Požadujeme vložit do příslušných paragrafů ustanovení, které 
založí právo pojistitele vypovědět pojištění ve specifických, 
zákonem stanovených případech. 

Odůvodnění: 

Dle § 2781 OZ, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy nebo 
vypovědět povinné pojištění, jen pokud to jiný zákon připouští. 
Proto navrhujeme vložit do všech příslušných ustanovení 
zakládajících povinnost některého z regulovaných subjektů 
uzavřít pojištění takové ustanovení, které bude obsahovat 
důvody, za kterých může pojistitel pojistnou smlouvu vypovědět. 
Do účinnosti OZ pojistitel toto právo obecně u povinných 
pojištění měl a tato praxe se osvědčila. 

Jeden z výpovědních důvodů by měl navazovat na ustanovení 
§ 2805 písm. b) OZ a dát pojišťovně možnost výpovědi v 
případě, že došlo k pojistné události. Pojistná událost sama o 
sobě samozřejmě neznamená, že pojišťovna bude mít zájem 
na výpovědi pojistné smlouvy. Avšak celkové zhoršení 
škodního průběhu a tedy nárůst pojistného rizika může pro 
pojišťovnu znamenat nemožnost takovou míru pojistného rizika 
nadále nést, případně potřebu ji promítnout do ceny pojistného. 

Aby mohla pojišťovna dodržet solventnostní a obezřetnostní 
požadavky, které jsou na ni kladeny evropskou i národní 
legislativou, musí mít možnost hodnotit riziko, a není-li schopna 
ho v daném případě nést, musí mít možnost smluvní vztah 

Akceptováno. 

Ustanovení o možnosti výpovědi bylo doplněno. 
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ukončit. S nárůstem pojistných limitů a stále vyššími nároky na 
odškodnění přichází čím dál častěji potřeba pojistitele aktivně 
reagovat na tento vývoj, což je mu aktuálně znemožněno. 

Také by měla mít pojišťovna umožněno vypovědět pojištění ke 
konci pojistného období (§2807 OZ). Jelikož pojištěný subjekt 
bude mít informaci o výpovědi dostatečně dopředu, má 
dostatek času na sjednání pojistné smlouvy u jiné pojišťovny. 
Další možné výpovědní důvody mohou být předmětem diskuze 
předkladatele s ČAP. 

Již v současné době můžeme najít obdobné zakotvení práva 
pojišťovny vypovědět pojistnou smlouvu ze specifických důvodů 
(přičemž výpovědní důvody jsou stanovovány s přihlédnutím ke 
specifikům dané činnosti) např. v zákoně č. 159/1999 Sb. o 
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti 
v oblasti cestovního ruchu. 

Chce-li zákonodárce vzhledem k předchozí připomínce zvýšit 
pravděpodobnost, že pojišťovny začnou tento produkt nabízet a 
umožní tak regulovaným subjektům umožnit splnění zákonné 
povinnosti, měl by požadavky nastavit tak, aby byly pro 
pojišťovny akceptovatelné. 

ČEFTAS ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 2 odst. 1 písm. d) navrhujeme vložení slova 
"personalizované" před slovo "zařízení" a nahrazení části věty 
za čárkou částí věty "které jsou používány k iniciování 
platebního příkazu". 

Navrhované znění zákona se podstatně a neodůvodněně liší od 
znění textu směrnice 2015/2366. 

Vysvětleno – akceptováno částečně. 

Slovo personalizované není české, a tedy nebylo ani při 
projednávání původního zákona o platebním styku přijato LRV. 
Z toho důvodu zákon obsahuje vedlejší větu - : které jsou 
vztaženy k osobě uživatele. V tomto duchu bude doplněna 
důvodová zpráva. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 2 odst. 1 písm. l) navrhujeme nové znění "službou 
iniciování platby služba k iniciování platebního příkazu na 
žádost uživatele platebních služeb ve vztahu k platebnímu účtu 
vedenému u jiného 

poskytovatele platebních služeb" 

Akceptováno jinak. 

Zákon bude používat pojem nepřímé dání platebního příkazu. 
Vymezení bude obsahovat i odkaz na dání prostřednictvím 
internetu. 

„službou nepřímého dání platebního příkazu služba spočívající 
v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z 
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Navrhované znění zákona se podstatně a neodůvodněně liší od 
znění textu směrnice 2015/2366. Změnu definice je dále nutné 
promítnout v textu zákona. 

platebního účtu jménem plátce poskytovatelem rozdílným od 
poskytovatele, který pro plátce vede daný platební účet, je-li 
platební příkaz dán prostřednictvím internetu,“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 2 odst. 3 písm. h) požadujeme nahrazení slova "předmět" 
slovem "nástroj". 

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 3 odst. 1 požadujeme nové znění písm. e) "vydávání 
platebních prostředků nebo akceptace platebních transakcí". 

Vysvětleno. 

V textu zákona je problematické uvádět, akceptaci platebních 
transakcí, když není zcela zřejmé, co se tím myslí. Závěr plyne i 
z pracovních setkání s Komisí - akceptací je pravděpodobně 
přijetí, není ale důvod zakotvovat pojem akceptace přímo do 
textu zákona.  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 137 odst. 1 požadujeme nahrazení části věty "v důsledku 
jednání poskytovatele dojde" za "aktivně sdělí". 

Vysvětleno. 

Směrnice přibližuje význam uvedených pojmů v recitálech. 
Zároveň podotýkáme, že pojem poskytnutí informace je 
vymezen s ohledem na § 570 OZ (jednání mezi nepřítomnými), 
vychází tak z obecného práva. Obě vymezení jsou dostatečně 
obecná na to, aby odpovídala případnému výkladu ze strany 
soudů EU. Ve sporu C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 
für Konsumenteninformation se vymezení pojmů neodlišuje od 
stanoviska generálního advokáta. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 137 odst. 2 požadujeme vyškrtnutí části věty "sdělí údaj, 
který uživateli". 

Vysvětleno. 

Směrnice přibližuje význam uvedených pojmů v recitálech. 
Zároveň podotýkáme, že pojem poskytnutí informace je 
vymezen s ohledem na § 570 OZ (jednání mezi nepřítomnými), 
vychází tak z obecného práva. Obě vymezení jsou dostatečně 
obecná na to, aby odpovídala případnému výkladu ze strany 
soudů EU. Ve sporu C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 
für Konsumenteninformation se vymezení pojmů neodlišuje od 
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stanoviska generálního advokáta. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 168 požadujeme nové znění písm. f) "nepoužívá a 
neuchovává žádné údaje a nevyužívá přístupu k nim pro jiné 
účely než k poskytnutí služby iniciování platby podle výslovné 
žádosti plátce". 

Akceptováno jinak. 

Předmětné ustanovení bude upraveno tak, že bude více 
navázáno na poskytování služby nepřímého dání platebního 
příkazu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

§ 168 požadujeme nové znění písm. f) „v souvislosti se službou 
nepřímého udělení platebního příkazu není bez dalšího 
oprávněn požadovat od uživatele jiné údaje o uživateli, než 
údaje potřebné k nepřímému udělení platebního příkazu, ani 
takové údaje uchovávat a zpracovávat pro jiné účely než k 
poskytnutí služby nepřímého udělení platebního rozkazu podle 
výslovné žádosti plátce". 

Ve zvláštní části důvodové zprávy k předkládané novele zákona 
je k tomuto ustanovení na str. 33 uvedeno, že „omezení 
stanovené v § 168 písm. f) je třeba vztahovat na službu 
nepřímého udělení platebního příkazu. Nezakazuje se, aby 
osoba poskytující službu nepřímého udělení platebního příkazu 
poskytovala uživateli i jiné služby a dohodla se s uživatelem na 
získání a na nakládání s osobními údaji uživatele k 

jiným účelům, než je služba nepřímého udělení platebního 
příkazu.“ S takovýmto výkladem se ztotožňujeme, jelikož výklad 
opačný by byl v rozporu se smyslem a účelem směrnice, byť je 
v tomto ohledu původní text transponované směrnice nejasný. 

Navrhované znění však tento deklarovaný výklad nepodporuje, 
proto navrhujeme znění upravit tak, aby tomuto výkladu 
odpovídalo. Pokud bude ustanovení takto upraveno, bude zcela 
jasné, že je zde prostor pro využití jiných právních titulů pro 
zpracování osobních údajů dle účinné legislativy na ochranu 
osobních údajů, což povede k vyšší právní jistotě a sníží riziko 
rozdílné interpretace u adresátů této normy. Zároveň 
požadujeme navrhované znění doplnit o část textu původního 
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ustanovení čl. 66 odst. 3 písm. g) směrnice 2015/2366, která v 
návrhu zákona bezdůvodně chybí a která hovoří o účelu 
poskytnutí služby, což celý koncept lépe nasazuje na obecné 
principy ochrany osobních údajů. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 198 požadujeme nové znění písm. f) "nepoužívá a 
neuchovává žádné údaje a nevyužívá přístupu k nim pro jiné 
účely než k poskytnutí služby informování o účtu podle výslovné 
žádosti uživatele platebních služeb v souladu s pravidly pro 
ochranu údajů." 

Akceptováno jinak. 

Předmětné ustanovení bude upraveno tak, že bude více 
navázáno na poskytování služby informování o platebním účtu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 198 požadujeme nové znění písm. f) „v souvislosti se 
službou informování o platebním účtu není bez dalšího 
oprávněn požadovat od uživatele, uchovávat a zpracovávat jiné 
údaje o uživateli nebo jeho platebním účtu než údaje potřebné k 
poskytnutí služby informování o platebním účtu, ani využívat 
přístupu k nim pro jiné účely než k poskytnutí služby 
informování o platebním účtu podle výslovné žádosti uživatele." 

K tomuto ustanovení sice důvodová zpráva k předkládané 
novele zákona nic obdobného jako v případě poskytování 
služby nepřímého udělení platebního rozkazu neříká, nicméně 
zde by měla být použita stejná logika. U služby informování o 
platebním účtu je navíc situace mnohem závažnější, jelikož 
nemožnost využívání osobních údajů uživatele k jiným účelům 
na základě jiných právních důvodů by zcela popřela jeden ze 
základních účelů této směrnice, a to rozvoj digitální 

ekonomiky v oblasti platebních služeb. Takovéto omezení by 
kladlo zbytečnou překážku rozvoji nových technologií a 
omezovalo by také podnikání v celém segmentu. Dostatečnou 
ochranu osobním údajům 

přitom poskytuje obecná legislativa na ochranu osobních údajů, 
která se musí na tyto platební služby aplikovat a která navíc na 
jaře r. 2018 s účinností nového nařízení 2016/679 zavede 
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dodatečné vysoké 

záruky a opatření pro zvýšení úrovně ochrany údajů uživatelů 
platebních služeb. Požadujeme tedy toto ustanovení upravit 
stejně, jako ustanovení § 168 písm. f), aby bylo jasné, že 
ustanovení nevylučuje zpracování údajů k jiným účelům na 
základě jiných právních titulů, 

jako je např. souhlas uživatele, vyplývajících z obecné 
legislativy na ochranu osobních údajů. 

Ve všech výše uvedených případech se navrhované znění 
zákona podstatně a neodůvodněně liší od znění textu směrnice 
2015/2366. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 209 požadujeme vyškrtnout odst. 5. Směrnice 2015/2366 s 
touto povinností nepočítá, navíc tímto odstavcem dochází k 
dublování povinností zakotvených v úpravě AML. 

Vysvětleno. 

Tato úprava byla do zákona o platebním styku doplněna na 
základě novely v souvislosti se směrnicí PAD a má zajistit, že 
poskytovatel, který vede účet, má určitou míru jistoty, že jiný 
poskytovatel opravdu jedná jménem uživatele, a tak má být 
zajištěn i případný regres na náhradu škody. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 193 odst. 1 navrhujeme nahradit slovo "ověřit" slovem 
"potvrdit". 

V situaci, kdy zákon definuje pojem "ověření" se domníváme, 
že by tento termín měl být používán jen v definovaném 
významu. 

Akceptováno jinak. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno tak, aby více respektovalo 
definici ověření, zavedenou v § 2 odst. 3 písm. l). 

V § 16 navrhujeme využít možnosti podle čl. 8 odst. 3 směrnice 
a neuplatňovat její čl. 9 na platební instituce, které jsou součástí 
konsolidovaného dohledu nad mateřskou úvěrovou institucí 
podle směrnice 2013/36/EU. Dojde tak ke snížení požadavků 
na kapitál u určitých subjektů, u nichž nicméně vzhledem ke 
garancím vyplývajícím z čl. 7 nařízení č. 575/2013 není 
uplatňování kapitálové přiměřenosti nutné. 

Vysvětleno. 

Souvisí i s diskrecí, kterou ČR dříve nevyužila i na základě 
požadavku České národní banky. 

V § 50 navrhujeme požadavky na řídicí a kontrolní systém 
správce platebních informací stanovit méně přísně, než je tomu 

Vysvětleno. 

Požadavky na ŘKS vychází ze stávajícího zákona a navazují i 
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v případě platební instituce. 

Správce platebních informací kromě služby informování o 
platebním účtu žádné jiné platební služby neposkytuje, 
nepřijímá tak peněžní prostředky a rizika plynoucí z jeho 
činnosti jsou nižší. Příliš náročné požadavky na řídicí a kontrolní 
systém budou představovat zejména pro začínající společnosti, 
které mohou přicházet s novými, inovativními řešeními, 
administrativní zátěž a zvýšené náklady. To ve výsledku 
přispívá k nižší míře konkurence, která je pro spotřebitele 
nevýhodná. Určité zmírnění by mohl obsahovat přímo zákon (v 
míře umožněné směrnicí) a v detailu prováděcí předpis. 

na snahu sjednotit ŘKS napříč finančním trhem. Požadavky na 
ŘKS budou nově upraveny i guidelines EBA, které, jak je možno 
dle návrhu odhadovat, budou značně širší než požadavky ŘKS. 
Zákon tedy nebude nijak širší oproti závazným požadavkům 
EBA. 

V § 63 odst. 2 navrhujeme vypustit druhou větu 
připomínkovaného ustanovení a vztahovat maximální průměr 
částek provedených platebních transakcí pouze k osobě 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, resp. jeho 
zástupců, za něž tato osoba nese plnou odpovědnost (čl. 32 
odst. 1 písm. a) směrnice). Současný návrh představuje 
zpřísnění oproti dosavadnímu stavu (§ 36 odst. 2 zákona č. 
284/2009 Sb., o platebním styku). 

Vysvětleno. 

Bylo doplněno na základě předcházení obcházení zákona na 
základě požadavku ČNB. 

V § 70 navrhujeme plně využít možností dle čl. 32 odst. 1 
směrnice a upustit také od požadavků týkajících se ochrany 
peněžních prostředků dle čl. 10, tedy nevztahovat požadavky 
podle § 22 na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. 

Vysvětleno. 

Bylo řešeno již při přijímání současného zákona o platebním 
styku, podrobněji se problematice věnuje závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů, která i vysvětluje důvod, proč byla vybrána 
určitá varianta. 

V § 167 odst. 1 písm. a) navrhujeme zohlednit fakt, že pojem 
"informace o iniciování platební transakce" ("information on the 
initiation of the payment transaction") dle čl. 66 odst. 4 písm. b) 
směrnice je zřejmě širší než "přijetí platebního příkazu" ("receipt 
of payment order") ve smyslu čl. 78 směrnice. Článek 66 odst. 4 
písm. b) směrnice tyto pojmy rozlišuje – informaci o iniciování 
platební transakce poskytovatel, který vede platební účet, 
poskytuje po přijetí příkazu ("after receipt of the payment 
order"). 

Vysvětleno. 

Bohužel prozatím není zřejmé, oč by bylo širší iniciování 
platební transakce od přijetí platební transakce. 
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V § 268 odst. 3 navrhujeme pro přechod k nové licenci platební 
instituce stanovit, že ČNB vyzve ty licencované subjekty, u 
nichž to je třeba, aby doložily požadované skutečnosti 
podmiňující udělení povolení k činnosti platební instituce podle 
nového zákona (řada požadavků již musela být splněna 
v původním řízení o licenci podle dosavadního zákona). Teprve 
v případě, že daný subjekt výzvě dohledového orgánu 
nevyhoví, bude možné povolení odejmout. 

Vysvětleno. 

Přechodné ustanovení dává fikci přelicencování, tedy licence 
získaná podle starého zákona bude i licence získaná podle 
nového. Pokud budou chtít stávající PI poskytovat nové služby, 
budou si muset požádat o rozšíření licence i na tyto nové služby 
a splnit podmínky, pro tyto nové služby. 

§ 269 odst. 3 odkazujeme na připomínku č. 6. (tj. připomínka k 
§ 268 odst. 3) 

ČLFA K § 2 odst. 1 

Návrh:  

1. V § 2 odst. 1  

(i) U písmene b) Nového ZPS navrhujeme doplnit na konec 
věty následující text:  

", pro účely služby informování o platebním účtu se platebním 
účtem rozumí účet zřízený na základě smlouvy o účtu,," 

(ii)  doplnit na konec výčtu v tomto odstavci definici 
vysvětlující pojem „účet přístupný prostřednictvím internetu“. 

2. Doplnit důvodovou zprávu o  

(i) příslušné výkladové ustanovení o rozšíření definice 
platebního účtu pro účely služby informování o platebním účtu, 

(ii) podrobnější výklad k pojmu dostupný prostřednictvím 
internetu, 

(iii) podrobnější výklad k pojmu osobní bezpečnostní prvek 
(§ 3 odst. 3 m)), 

(iii) podrobnější výklad pojmu citlivé údaje (§ 2 odst. 3 písm. 
n)). 

Odůvodnění: 

Nový ZPS zavádí novou platební službu - informování 
o platebním účtu (§ 2 odst. 1 písm. m))1 a stanovuje některá 
pravidla pro její poskytování. Tato služba je navázána na 
platební účet, který je dostupný on-line. Vzhledem k záměru 

Vysvětleno. 

Definice platebního účtu je zavedena ve směrnici o platebních 
službách. Občanský zákoník počítá s tím, že smlouva o 
platebním účtu je smlouvou o účtu. 

Přístupnost prostřednictvím internetu bude u každého 
platebního účtu posuzována vzhledem ke službě (nepřímé dání 
platebního příkazu, informování o účtu atd.). 

Pojem citlivé údaje a osobní bezpečností prvky bude muset být 
specifikován výkladem. Na úrovni zákona nelze jít dále, než 
umožňuje směrnice. 

Ohledně působnosti služby informování o platebním účtu je 
třeba říci, že tato služba je omezena působností směrnice. 
Národní zákonodárce může zavést povinné zpřístupnění jiných 
finančních produktů pro internetové aplikace, ale tomu dosud 
nepředcházela odborná diskuse.  
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PSD 2 zohlednit v co největší míře technologický pokrok (viz. 
např. recital 28)2 a možnost vyvářet uživatelsky co nejvíce 
vstřícné finanční produkty a služby navrhovaná tuzemská 
transpozice může vést k užšímu vymezení předmětné služby, 
než jak ji zamýšlela EU.  Nová právní úprava by tak měla 
umožnit spotřebitelům a dalším uživatelům získat celkový 
přehled o své okamžité finanční situaci v daném okamžiku, 
zahrnuje to v realitě získání informací také o dalších účtech 
jiných než stricto sensu platebních účtech (tzn. také spořící 
účty, úvěrové účty, účty stavebního spoření atp.), na kterých 
jsou vedeny peněžní prostředky uživatele, se kterými může 
tento uživatel nakládat. Jedná o zcela logické očekávání všech 
běžných uživatelů, zejm. spotřebitelů, od této informační služby. 
Tento režim by dle mého názoru nebyl nijak v rozporu s principy 
PSD 2. 

Z těchto důvodů navrhujeme pro účely služby informování o 
platebních účtech rozšířit definici platebního účtu na všechny 
účty sjednaných na základě smlouvy o účtu podle občanského 
zákoníku (§ 2662) v případě, kde jsou informace o těchto 
účtech dostupné uživateli prostřednictvím internetu. 

Vzhledem k potenciálním výkladovým nejasnostem navrhujeme 
doplniti důvodovou zprávu o bližší vymezení toho, co se rozumí 
""dostupný prostřednictvím internetu". 

1)"služba poskytování informací o platebním účtu 
prostřednictvím internetu osobou rozdílnou od poskytovatele, 
který vede daný platební účet 

2)"Spolu s technickým rozvojem se navíc v posledních letech 
objevila rovněž řada vzájemně se doplňujících služeb, například 
podávání informací o účtu. Tyto služby poskytují uživateli 
platebních služeb souhrnné informace on-line o jednom nebo 
více platebních účtech vedených u jednoho nebo více 
poskytovatelů platebních služeb, s přístupem prostřednictvím 
on-line rozhraní poskytovatele platebních služeb, který vede 
účet. To umožňuje uživateli platebních služeb získat celkový 
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přehled o své okamžité finanční situaci v daném okamžiku. Na 
tyto služby by se měla směrnice rovněž vztahovat, aby byla 
spotřebitelům poskytnuta odpovídající ochrana ohledně údajů 
týkajících se jejich plateb a účtů a právní jistota, pokud jde o 
status poskytovatelů služeb informování o účtu." 

K § 8 odst. 1 písm. b) 

Návrh:  

1. Doplnit do § 8 odst. 1 písm. b) doplnit demonstrativní výčet 
konkrétních příkladů činností souvisejících s poskytováním 
platebním služeb. Např.  

(i) Zpracování podkladových dokumentů za účelem 
vytvoření platebního příkazu, 

(ii) Uchovávání informací podle bodu (i). 

2. Doplnit důvodovou zprávu k § 8 odst. 1 o názorné výkladové 
ustanovení ke konkrétním příkladům činností, které souvisejí s 
poskytováním platebních služeb. 

Odůvodnění: 

PSD 2 má záměr vytvořit právní podmínky, které reagují na 
technologický vývoj a inovace na poli finančních služeb včetně 
možnosti, aby poskytovatelé platebních služeb byli oprávněni 
poskytovat doplňkové související služby (srov. např. čl. 18 odst. 
1 písm. a) PSD 2). Tyto související služby jsou často 
předmětem inovativních řešení a služeb v rámci všeobecného 
trendu digitalizace a mobilních finančních služeb a zpravidla 
jsou věcně velmi úzce provázány s platebními službami. Mohou 
například zahrnovat specifické nakládání s informacemi 
o platebním účtu a platebních transakcích, archivaci informací a 
podkladů pro platební transakce, automatizované generování 
platebních příkazů, vytváření podkladů pro vedení účetnictví o 
provedených transakcí a vygenerovaných příkazech atp. 

Pro posílení právní jistoty všech poskytovatelů platebních 
služeb a ostatně i uživatelů by příkladný výčet měl být začleněn 
přímo do textu Nového ZPS. Důvodová zpráva by potom měla 
obsahovat podrobnější výklad pro aplikaci tohoto ustanovení. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že zákonodárce nemůže postihnout všechny 
činnosti, které souvisejí s poskytováním platebních služeb 
v textu zákona, není příliš žádoucí, aby byl tento pojem 
v zákoně definován. Vymezení pojmu demonstrativním výčtem 
by také nebylo příliš nápomocno, neboť by mohlo vést k zúžení 
vnímání pojmu, nikoliv k jeho vysvětlení. 
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K § 133 odst. 1 

Návrh: 

1. Do § 133 odst. 1 Nového ZPS navrhujeme doplnit na konec 
následující větu: 

"Tato ujednání mohou být součástí jedné listiny, sjednána 
samostatně nebo prostřednictvím odkazu na další dokumenty." 

2. Doplnit důvodovou zprávu o  

(i) výkladové ustanovení, které postaví najisto, že je možné 
sjednat v jednom smluvním dokumentu jednotlivá ujednání 
podle písm. a) až d), stejně tak je možné tato ujednání zachytit 
v samostatných dokumentech, a je přípustné použít odkaz na 
další dokumenty.  Rovně vzhledem k tomu, že v kontextu 
zavedených právních principů může být smlouva tvořena 
několika dokumenty, nemělo by použití více dokumentů, na 
které je vzájmně odkazováno, nutit smluvní strany k 
individuálnímu podepisování každého takového jednotlivého 
dokumentu. 

(ii) upřesnění vztahu mezi rámcovou smlouvou a smlouvou o 
poskytování informací o platebním účtu, vztah mezi smlouvou, 
kterou sjednává s uživatelem poskytovatel služby informování 
o platebním účtu, který nevede platební účet, resp. s 
poskytovatelem služby nepřímého udělení platebního příkazu, a 
smlouvy, kterou s uživatelem sjednává poskytovatel vedoucí 
platební účet. A dále návodný postup pro případ rozporů mezi 
těmito smlouvami. 

Odůvodnění: 

Z praktických důvodů považujeme za potřebné uvést v Novém 
ZPS a v důvodové zprávě ustanovení, které jednoznačně 
umožní uzavřít všechny čtyři typy smluv uvedených § 133 odst. 
1 v jednom dokumentu nebo samostatně či v různých 
kombinacích. V praxi se způsob sjednání smluv odvíjí 
od  konkrétního obchodního modelu poskytovatele a právní 
úprava by v tomto ohledu měla ponechat poskytovatelům 
příslušný prostor - samozřejmě při respektování opatření na 

Vysvětleno. 

Zákonodárce se nedomnívá, že by všechny projevy vůle, které 
jsou popsány ve zmíněném ustanovení, nemohly být vtěleny do 
jednoho dokumentu. Pro přehlednost a jasnost bude doplněna 
důvodová zpráva. 
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ochranu spotřebitelů a dalších uživatelů a poskytnutí 
předepsaných informací a vysvětlení. 

Vzhledem k rozlišování čtyř samostatných typů smluvních 
ujednání v § 133 odst. 1 Nového ZPS považujeme za nezbytné 
jednoznačně vysvětlit příslušné vztahy vztahu mezi rámcovou 
smlouvou a smlouvou o poskytování informací o platebním 
účtu, vztah mezi smlouvou, kterou sjednává s uživatelem 
poskytovatel služby informování o platebním účtu, který nevede 
platební účet, resp. s poskytovatelem služby nepřímého udělení 
platebního příkazu, a smlouvy, kterou s uživatelem sjednává 
poskytovatel vedoucí platební účet. Vzhledem k tomu, že 
obecně nelze předem zcela vyloučit možnost rozporů mezi 
těmito smlouvami, na jejichž straně stojí jeden a ten samý 
uživatel, ale různí poskytovatelé měl přímo text Nového ZPS, 
nebo alespoň důvodová zpráva řešit postup v takovém případě. 

K §147 

Návrh: 

1. Požadujeme doplnění důvodové zprávy o bližší specifikaci 
předmětných informačních povinností, zejm. ve vztahu k nově 
doplněné informační povinnosti "tam, kde to připadá v úvahu, 
údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických 
požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci" uvedené 
v §147 odst. 2 písm. f) Nového ZPS. 

Odůvodnění: 

Z praktických důvodů považujeme za potřebné poskytnout 
názorné výkladové vodítko pro plnění informačních povinností. 

Vysvětleno. 

Důvodová zpráva byla doplněna. Obecný pojem bude 
v konečném důsledku vyložen výkladovou praxí. 

K § 167 

Návrh: 

1. Doplnit do § 167 odst. 3  

(i) povinnost poskytovatele vedoucího platební účet znovu 
umožnit přístup k platebnímu účtu jakmile důvody k odepření 
přístupu pominou 

2. Doplnit do § 167 odst. 5 povinnost ČNB v případě oznámení 
o odmítnutí přístupu provést posouzení a přijmout vhodná 

Vysvětleno. 

Odmítnutí provést příkaz se vztahuje vždy na jeden příkaz – 
tedy odmítnutí konkrétního příkazu, nejedná se tedy trvající 
stav. V ustanovení § 167 odst. 4 bude doplněno odůvodnění 
odmítnutí. 
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opatření 

2. Doplnit příslušný výklad do důvodové zprávy 

Odůvodnění: 

Požaduje upravit text § 167 tak, aby odpovídal plně PSD 2. 
Konkrétně doplnit chybějící ustanovení PSD 2, která 
systematicky patří patrně do § 167 Nového ZPS. Jedná se o 
povinnost poskytovatele vedoucího platební účet uživatele 
znovu umožnit přístup k platebnímu účtu, jakmile důvody k 
odepření přístupu pominou (čl. 68 odst. 5 druhý pododstavec 
PSD 2) a povinnost ČNB v případě oznámení o odmítnutí 
přístupu provést posouzení a přijmout vhodná opatření (čl. 68 
odst. 6). 

K § 168 

Návrh:  

1. Navrhujeme text § 168 doplnit následovně: 

(i) Stávající text označit jako odstavec 1 

(ii)  Doplnit nový odstavec 2 následujícího znění: 

"Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo uživatele 
informace získané v rámci služby nepřímého udělení platebního 
příkazu dále uchovávat a poskytnout je poskytovateli této 
služby anebo třetí osobě." 

(iii) Doplnit nový odstavec (3) 

"Rozsah informací, které je poskytovatel služby nepřímého 
udělení platebního příkazu povinen uchovávat o poskytnuté 
službě podle odstavce 1 za účelem plnění povinností 
stanovených tímto zákonem stanoví prováděcí předpis". 

2. Důvodovou zprávu § 168 navrhujeme doplnit o komentář v 
následujícím smyslu: 

K odst. 2 - Zákazem uchovávání údajů uloženým poskytovateli 
této služby není dotčeno právo uživatele předmětné údaje 
získané v rámci této služby uchovávat a používat jiným 
způsobem ani jeho oprávnění tímto uchováváním či dalším 
zpracováním pověřit třetí osobu vč. samotného poskytovatele 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 168 a zpracovávání a uchovávání informací bude 
více navázáno na poskytovanou službu, tak aby bylo zřejmě, že 
omezení se uplatní ve vztahu ke konkrétní službě. Omezení se 
vztahují na poskytovatele služby, nikoliv na uživatele. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

117 

 

služby nepřímého udělení platebního příkazu; 

K odst. 3 - V zájmu dostatečné právní jistoty poskytovatelů, ale i 
samotných uživatelů a ochrany jejich osobních a citlivých údajů 
je vhodné stanovit podrobný rozsah informací, které je 
poskytovatelem služby nepřímého udělení platebního příkazu 
nutno uchovávat za účelem plnění povinností stanovených 
právními předpisy v prováděcí vyhlášce. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme upravit § 168 tak, aby bylo postaveno na jisto, že 
uživatel této služby s předmětnými informacemi získanými v 
rámci této služby může volně disponovat, případně je předat 
třetí osobě nebo poskytovateli služby nepřímého udělení 
platebního příkazu. 

Vzhledem k dalším požadavkům Nového ZPS by určité údaje 
poskytovatel služby nepřímého udělení platebního příkazu měl 
uchovávat tak, aby byl schopen dostát svým zákonným 
povinnostem. 

K § 169 

Návrh: 

1. Doporučujeme upravit formulaci § 169 tak, aby bylo 
jednoznačné, že se uživatel se svým poskytovatelem mohl 
domluvit na změně limitu pro platební prostředek pro další 
období. Překročení limitu v daném období by nemělo být 
možné, ledaže se jedná o službu výslovně sjednanou např. ve 
formě přečerpání. 

2. Doplnit důvodovou zprávu ve smyslu navržené úpravy 
formulace § 169. 

Odůvodnění: 

Z důvodů praktické aplikace doporučujeme upravit text Nového 
ZPS tak, aby byla pochycena smluvní volnost poskytovatele a 
uživatele se domluvit na změně limitu pro platební prostředek 
pro další období. Překročení limitu v daném období by nemělo 
být možné, ledaže se jedná o službu výslovně sjednanou např. 
ve formě přečerpání. Prakticky by tento postup měl znamenat., 

Vysvětleno. 

Transakce nad uvedený limit, nebude moci proběhnout, neboť 
příkaz přes nepřímé dání se vztahuje vždy pouze na jednu 
transakci, proto přes službu nepřímého dání není možno měnit 
nastavené limity. Směrnice i zákon mluví pouze o dání 
platebního příkazu přes třetí stranu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

118 

 

že změna limitů platby kartou by měla být možná pouze předem 
dle podmínek dohodnutých s poskytovatelem vydávajícím 
uživateli kartu. 

K § 171 

Návrh: 

1. § 171 písm. a) navrhujeme na konec doplnit dovětek ve 
smyslu "…, tím není dotčena možnost poskytnutí osobních 
bezpečnostních prvků jinému poskytovateli v rozsahu 
nezbytném k poskytnutí platební služby tímto poskytovatelem." 

2. Doplnit důvodovou zprávu ve smyslu navržené úpravy 
formulace § 171 písm. a). 

Odůvodnění: 

Vzhledem k různorodosti obchodních modelů poskytovatelů 
platebních služeb a zavedená nových služeb poskytování 
informací o platebním účtu, nelze vyloučit, že v určitém rozsahu 
by mohlo být potřebné poskytnout takovému poskytovateli, 
který nevede platební účet, anebo do jím provozované aplikace, 
poskytnutí [některých] osobních bezpečnostních prvků za 
účelem realizace příslušné platební služby. 

Neakceptováno. 

Model fungování komunikace mezi klientem, třetí stranou a 
poskytovatelem vedoucím účet řeší technické standardy EBA a 
není úkolem zákona, aby preferovat určitý model fungování 
komunikace. 

K § 195 

Návrh: 

1. Požadujeme doplnit § 195 Nového ZPS tak, aby  

(i) blíže upravil praktický postup jak uplatňovat regres mezi 
poskytovatelem, který vede platební účet, a poskytovatelem 
služby nepřímého udělení platebního příkazu, 

(ii) podrobně upravil eskalační proceduru a finální rozhodování, 
pro případ, kdy poskytovatelem služby nepřímého udělení 
platebního příkazu nijak nekomunikuje, nebo vytváří obstrukce 
pro úspěšné vyřešení této mimořádné situace, 

(iii) do odstavce 2 výslovně doplnit obrácené důkazní břemeno, 
které by měl nést poskytovatel služby nepřímého udělení 
platebního příkazu. 

2. Doplnit důvodovou zprávu o výkladové ustavení, které 

Akceptováno jinak. 

V textu byl vyjádřen důsledek neunesení „důkazního břemene“ 
třetí stranou. Poskytovatel vedoucí účet se může domáhat 
nápravy a náhrady vzniklé škody u soudu; zákon neaspiruje na 
to, aby zaváděl zvláštní systém odškodnění mimo obecnou 
soudní soustavu. 
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názorný způsobem popíše postup, jak by v praxi mělo probíhat 
uplatňování regresu. 

Odůvodnění: 

Z praktických důvodů a pro ochranu konečného uživatele 
považujeme za zcela zásadní doplnění podrobného způsobu 
uplatňování regresu mezi poskytovatelem vedoucím platební 
účet a poskytovatelem služby nepřímého udělení platebního 
příkazu. Rovněž považujeme za potřebné podrobněji upravit 
postup pro řešení případných rozporů mezi těmito 
poskytovateli. Vzhledem k tomu, že Nový ZPS nepřepokládá že 
by se mezi poskytovateli uzavírala smlouva, potom je nutné, 
aby tento mechanismus podrobně upravil samotný zákon. 

Vzhledem k tomu, že v případě nepřímého udělení platebního 
příkazu je v přímé komunikaci s uživatelem zadávajícím 
platební příkaz poskytovatel služby nepřímého udělení 
platebního příkazu, a nikoliv poskytovatel, který vede platební 
účet uživatele, měl by Nový ZPS doplnit obrácené důkazní 
břemeno, které by měl nést poskytovatel služby nepřímého 
udělení platebního příkazu. 

K 196 

Návrh: 

Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o podrobnější výklad 
okolností vyšší moci. 

Odůvodnění: 

Z praktických důvodů považujeme za potřebné poskytnout bližší 
výkladové vodítko pro řešení tohoto typu situací. 

Vysvětleno. 

Posouzení důvodů pro vyvinění je třeba činit v konkrétním 
případě vzhledem ke konkrétním skutkovým okolnostem. 
Důvodová zpráva nemůže popsat, co se v kterém případě 
rozumí mimořádnou okolností. 

K § 197 

Návrh: 

1. Doplnit do § 197 odst. 3  

(i) povinnost poskytovatele vedoucího platební účet znovu 
umožnit přístup k platebnímu účtu jakmile důvody k odepření 
přístupu pominou 

2. Doplnit do § 197 odst. 5 povinnost ČNB v případě oznámení 

Vysvětleno. 

Zákon nezakazuje přístup formou trvalého zákazu (stavu). Je 
možné pouze odmítat jednotlivé žádosti. Nejsou-li shledány 
důvody pro odmítnutí, odmítnou žádost nelze. 

Česká národní banka v případě podezření na protiprávní 
jednání musí jednat z moci úřední, což plyne z principů 
správního práva. 
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o odmítnutí přístupu provést posouzení a přijmout vhodná 
opatření 

2. Doplnit příslušný výklad do důvodové zprávy 

Odůvodnění: 

Požaduje upravit text § 197 tak, aby odpovídal plně PSD 2. 
Konkrétně doplnit chybějící ustanovení PSD 2, která 
systematicky patří patrně do § 197 Nového ZPS. Jedná se o 
povinnost poskytovatele vedoucího platební účet znovu umožnit 
přístup k platebnímu účtu, jakmile důvody k odepření přístupu 
pominou (čl. 68 odst. 5 druhý pododstavec PSD 2) a povinnost 
ČNB v případě oznámení o odmítnutí přístupu provést 
posouzení a přijmout vhodná opatření (čl. 68 odst. 6). 

K § 198 

Návrh:  

1. Navrhujeme text § 198 doplnit následovně: 

(i) Stávající text označit jako odstavec 1 

(ii) Doplnit nový odstavec 2 následujícího znění: 

"Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo uživatele 
informace získané v rámci služby informování o platebním účtu 
dále uchovávat a poskytnout je poskytovateli této služby anebo 
třetí osobě." 

(iii) Doplnit nový odstavec 3 následujícího znění: 

"Rozsah informací, které je poskytovatel služby informování o 
platebním účtu povinen uchovávat o poskytnuté službě podle 
odstavce 1 za účelem plnění povinností stanovených tímto 
zákonem stanoví prováděcí předpis". 

 

2. Důvodovou zprávu § 198 navrhujeme doplnit o komentář v 
následujícím smyslu: 

K odst. 1 - Informace, které je poskytovatel služby informování 
o platebním účtu oprávněn získávat, zahrnují nejen aktuální 
zůstatek na platebním účtu, ale i standardní údaje o 
souvisejících platebních transakcích - tak, aby tato služba 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 198 a zpracovávání a uchovávání informací bude 
více navázáno na poskytovanou službu, bude tak více patrné 
účelové omezení zákazu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

121 

 

přinesla uživateli skutečně hodnotu a mohla tak být plným 
ekvivalentem přímého přístupu uživatele na platební účet. 

K odst. 2 - Zákazem uchovávání a používání údajů uloženým 
poskytovateli služby informování o platebním účtu není dotčeno 
právo uživatele předmětné údaje získané v rámci služby 
informování o platebním účtu uchovávat a používat jiným 
způsobem ani jeho oprávnění tímto uchováváním či dalším 
zpracováním pověřit třetí osobu vč. samotného poskytovatele 
služby informování o platebním účtu; 

K odst. 3 - V zájmu dostatečné právní jistoty poskytovatelů, ale i 
samotných uživatelů a ochrany jejich osobních a citlivých údajů 
je vhodné stanovit podrobný rozsah informací, které je 
poskytovatelem služby informování o platebním účtu nutno 
uchovávat za účelem plnění povinností stanovených právními 
předpisy v prováděcí vyhlášce. 

Odůvodnění: 

Předložený text Nového ZPS neřešení detailně otázku 
konkrétního rozsahu informací, které budou poskytovatelé této 
služby moci získat od osoby, která vede platební účet uživatele.  

§ 198 zejm. písm. e) Nového ZPS by měl transponovat čl. 67 
odst. 2 písm. d) PSD 2, ze kterého je zřejmé, že by 
poskytovatel měl mít možnost získat údaje nejen o aktuálním 
stavu peněžních prostředků na platebním účtu, ale také 
informace o souvisejících platebních transakcích. Pokud by 
obsahem služby poskytování informací o platebním účtu byla 
pouze informace o aktuálních zůstatcích, patrně by taková 
služba byla v rozporu s požadavky PSD 2 a také se zcela 
racionálním požadavkem uživatelů této služby, kteří očekávají 
de facto zcela srovnatelný informační standard se situací, kdy 
získají informace přímo z internetového bankovnictví svého 
poskytovatele platebních služeb, který jim vede platební účet. 

K § 198 zejm. písm. f) - Ohledně nakládání s informacemi 
získanými z platebního účtu poskytovatelem služby informování 
o platebním účtu - § 198 zejm. písm. f) - zde omezení podle čl. 
67 odst. 2 písm. f) PSD 2 dopadá pouze na situace, pokud by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHCDBCWJ)



 

122 

 

se získanými informacemi ohledně platebního účtu chtěl 
nakládat ze své vlastní vůle poskytovatel služby informování o 
platebním účtu. Toto ustanovení jistě nemá zakazovat 
samotnému uživateli, aby s předmětnými údaji sám naložil dle 
své vůle včetně jejich archivace nebo předání třetí osobě za 
účelem dalšího zpracování či vyhodnocení - taková interpretace 
by patrně byla proti účelu úpravy této služby v PSD 2, která má 
poskytování této služby konstruktivně umožňovat, nikoliv 
znemožňovat. 

Vzhledem k dalším požadavkům Nového ZPS, aby určité údaje 
poskytovatel služby informování o platebním účtu uchovával 
tak, aby byl schopen dostát své povinnosti zavést řádný řídící a 
kontrolní systém (§ 20 odst. 1 písm. e) a i)), archivovat údaje o 
poskytnutých službách (§ 32) a také údaje nezbytné pro 
vyřizován stížností a reklamací (§ 20 odst. 1 písm. j)). 

K § 229 

Návrh: 

Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o podrobnější 
odůvodnění způsobu, jakým má probíhat potvrzení nepřímo 
zadaného platebního příkazu. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k cílům PSD 2 v této oblasti zmíněným v recitálech 
93 až 96 PSD 2 považujeme za účelné doplnit v tomto smyslu 
výklad v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Určité podrobnosti stanoví prováděcí předpis vypracovaný 
Evropským orgánem pro bankovnictví. Okamžik přijetí 
platebního příkazu je v zákoně definován. 

K § 230 

Návrh: 

1. Na konec § 230 doplnit dovětek ve smyslu  

"…pokud splnil povinnosti podle tohoto zákona a prováděcího 
nařízení, není povinen k náhradě škody. 

2. Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o  

(i) přesnější vymezení limitů odpovědnosti poskytovatele, 
který vede platební účet uživatele vůči poskytovatelům služby 
nepřímého udělení platebního příkazu a služby informování o 
platebním účtu, - tzn., neměl by odpovídat, pokud dodržel 

Neakceptováno. 

Na náhradu škody se použijí obecné právní předpisy – zvláště 
pak NOZ a není tedy důvod zavádět zvláštní režim náhrady 
škody v zákoně o platebním styku. Vyloučit povinnost nahradit 
vzniklou škodu nelze a v praxi mohou nastat případy, kde bude 
třetí strana odpovědná. 
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všechny požadavky stanovené Novým ZPS a prováděcím 
nařízením, 

(ii) podrobnější odůvodnění situací a postupu jakým bude 
zajištěno, že poskytovatel služby vedoucí platební účet umožní 
poskytovateli služby nepřímého udělení platebního příkazu 
a informování o platebním účtu se spolehnout na bezpečnostní 
postupy, které zavedl poskytovatel vedoucí platební účet 
uživatele. 

Odůvodnění: 

V praxi může vznikat nejasnost, jak má přesně probíhat ověření 
při nepřímém zadání platebního příkazu. Vzhledem k tomu, že 
poskytovatel vedoucí platební účet je výslovně odpovědný vůči 
poskytovatelům služby nepřímého udělení platebního příkazu a 
poskytování informací o platebním účtu a může být vystaven 
eventuálním požadavkům na náhradu škody ze strany 
poskytovatelů služby nepřímého udělení platebního příkazu a 
poskytování informací o platebním účtu. Zákon a důvodová 
zpráva by poskytovateli vedoucímu platební účet uživatele měl 
poskytnout příslušná vodítka jak tato rizika omezit, a ujištění, že 
pokud skutečně dodrží předepsané požadavky, může se vyvinit 
z povinnosti uhradit škodu. 

Požadavek na doplnění právní úpravy služby poskytování 
informací o účtech finančních produktů a nepřímého 
udělení příkazu k účtu finančního produktu 

Navrhujeme, aby Ministerstvo financí v souvislosti s Novým 
ZPS transponujícím PSD 2 doplnilo text navrhovaného zákona 
tak, aby osoby oprávněné k poskytování platební služby 
informování o platebním účtu byly zároveň oprávněny 
poskytovat informace o účtech dalších finančních produktů 
dostupných prostřednictvím internetu. 

Odůvodnění 

V současnosti jsou v řadě zemí dostupné služby internetových 
portálů, resp. aplikace pro počítače či mobilní telefony, které 
klientům (spotřebitelům i podnikatelům) umožňují agregovat na 
jednom místě informace o všech finančních produktech 

Neakceptováno. 

Uvedené překračuje rámec zákona o platebním styku, neboť se 
změna dotýká různých sektorových zákonů. Změna by vyvolala 
řadu nákladů pro subjekty vedoucí účty. Daná otázka nebyla 
řádně diskutována při přípravě zákona a v této fázi je obtížně 
představitelné provést takto zásadní změnu bez odborné 
diskuse. Navíc podotýkáme, že neexistují žádné technické 
standardy, které by specifikovali způsob komunikace mezi třetí 
stranou a osobu vedoucí neplatební účet. 
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a platebních účtech, které spotřebitel využívá.1 V rámci takové 
aplikace dochází více méně automaticky dle dispozic uživatele 
ke shromažďování údajů ze všech jejich platebních účtů, 
spořících a investičních účtů, účtů penzijních či úvěrových 
produktů atp. vedených u různých finančních institucí. 

Předpokladem pro fungování takové aplikace je, že na příslušný 
internetový portál či do aplikace spotřebitel zadá své osobní 
přístupové údaje do on-line klientského systému (internetové 
bankovnictví) jednotlivých finančních institucí, u nichž má 
finanční produkty. Tyto údaje jsou následně příslušnou aplikací 
automaticky použity k přístupu na on-line platební účet a účty 
příslušných finančních produktů tak, jako by se k tomuto účtu 
přihlásil sám klient osobně. Následně jsou údaje o aktuálních 
stavech a případně též o historii transakcí na těchto účtech 
"staženy" do agregační aplikace, ve které s těmito daty uživatel 
může dále snadno pracovat na jednom místě. V řadě zemí 
takovéto aplikace často využívají finanční poradci v rámci své 
poradenské činnosti a správy majetku, kterou vykonávají pro 
své klienty. 

Obecně je velmi riziková situace, kdy uživatelé, zejm. 
spotřebitelé, předávají neregulované třetí osobě 
individualizované osobní přístupové údaje a tato osoba se za 
pomoci těchto údajů přihlásí do "internetového bankovnictví" 
tak, že pro dotčenou finanční instituci se toto přihlášení jeví, 
jako by se přihlásil sám uživatel. Mezi rizika takovéhoto 
poskytování služby agregace patří možnost zneužití informací, 
poskytování této služby osobou, která de facto nepodléhá 
žádné regulaci ani dohledu, problematické určování hranice 
odpovědnosti poskytovatele této informační služby vs. 
odpovědnost dotčené finanční instituce, a rovněž velké riziko 
porušování stávajících smluvních podmínek ze strany uživatelů, 
kteří osobní přístupové údaje poskytnou v dobré víře třetí 
osobě. 

Na druhou stranu z hlediska uživatelů, zejm. spotřebitelů, jsou 
zcela zjevné přínosy služby informování o účtech finančních 
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produktů, která uživateli umožňuje velmi snadnou správu 
veškerých finančních prostředků a produktů vč. úvěrových 
produktů v jeho majetku. Tato služba umožňuje rovněž 
efektivnější poskytování finančního poradenství, vč. analýzy 
finančních produktů, , výkon individuální správy majetku či jejich 
obecného srovnání a využití dle potřeb uživatelů.  

Nový ZPS v důsledku poměrně úzkého vymezení platebního 
účtu a velmi limitované možnosti využití služby poskytování 
informací o platebním účtu, bohužel  

(i) nevede k poskytnutí služby, která by spotřebitelům 
skutečně umožnila snad získat na jednom místě aktuální 
souhrnné informace o jejich celkové finanční situaci, 

(ii) neřeší bezpečnostní rizika, kdy spotřebitelé svěřují třetím 
osobám své přístupové a identifikační údaje k různým 
typům účtů finančních produktů vedených on-line právě s 
cílem získat ucelený obraz o své finanční situaci, a ani 

(iii) jednoznačně neřeší nakládání a uchování informací 
získaných pro spotřebitele tak, aby s nimi mohl spotřebitel 
dále disponovat, např. je poskytnout poskytovateli či třetím 
osobám za účelem dalšího zpracování anebo vyhodnocení 
(např. analýza produktového portfolia, finanční 
poradenství, srovnání produktů atp.). 

Na druhou stranu Nový ZPS zavádí pravidla pro výkon služby 
poskytování informací o platebním účtu. Dále stanoví 
požadavky kladené na osoby poskytující tyto služby a praktický 
výkon těchto služeb - zejména požadavky, jak prokazují svoji 
identitu při získávání informací poskytovatelům, kteří vedou 
platební účet příslušného uživatele, jak jsou údaje 
komunikovány a vymezí také limity odpovědnosti mezi 
jednotlivými poskytovateli platebních služeb a koncovým 
uživatelem. 

V kontextu transpozice PSD 2 se tak naskýtá možnost 
principy regulace nových platebních služeb převzít 
a v tuzemské legislativě upravit speciální finanční službu - 
"poskytování informací o účtech finančních produktů". 
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Cílem této úpravy by mělo být vytvoření standardizovaných 
podmínek pro komunikaci mezi uživatelem a poskytovatelem 
vedoucím účet finančního produktu (bankou, stavební 
spořitelnou, kampeličkou, nebankovním poskytovatelem 
spotřebitelského úvěru, platební institucí, pojišťovnou, investiční 
společností, penzijní společností), který je dostupný 
prostřednictvím internetu, s využitím regulovaného mezičlánku - 
osoby s povolení k poskytování služby informování o účtu. 

Tato standardizace by měla umožnit zejména 

(a) obecnou akceptaci řádně licencovaných poskytovatelů 
informací o účtu ze strany dalších poskytovatelů finančních 
produktů bez nutnosti sjednávat speciální smlouvy mezi 
poskytovateli finančních produktů a těmito osobami; 

(b) jasné odlišení, kdy k účtu finančního produktu přistupuje 
přímo konečný uživatel a kdy je přístup realizován ze 
strany poskytovatele informací o účtu; 

(c) nastavení adekvátní bezpečnostních standardů pro 
komunikaci a ověření; 

(d) stanovení jednotných obezřetnostních požadavků 
(pojištění/záruky) a pravidel jednání poskytovatele 
informací o účtu; 

(e) jednoznačné vymezení odpovědnosti (ať civilní, tak 
veřejnosprávní) mezi poskytovatelem vedoucím účet 
finančního produktu a poskytovatelem informací o účtu. 

Vytvoření takového standardního režimu by neměla být dotčena 
možnost dobrovolně uzavřít smlouvu mezi poskytovatelem 
vedoucím účet finančního produktu a poskytovatelem informací 
o účtu. Nicméně pokud poskytovatel informací o účtu splní 
zákonem stanovené podmínky (vč. řádné autorizace přístupu), 
měl by každý poskytovatel vedoucí účet finančního produktu 
umožnit přístup k účtu finančního produktu bez dalších 
doplňujících podmínek (např. sjednání separátní smlouvy 
o přístupu). 

Důvody pro zavedení právní úpravy této informační služby jsou 
především posílení ochrany spotřebitele a dalších uživatelů 
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finančních služeb, omezení rizik spojených se službami, které 
se již dnes na trhu vyskytují. Do budoucna lze předpokládat 
další rozmach takovýchto v souvislosti s trendem digitalizace 
celé ekonomiky, nejen finančních služeb. Tento 
nevyhnutelný trend ostatně již dnes zohledňují také 
tuzemské instituce jako Ministerstvo průmyslu a obchodu 
nebo unijní instituce v rámci agendy digitálního jednotného 
trhu2 a snaží se na výzvy a rizika s ním související 
proaktivně reagovat. 

Vytvoření komplexní právní úpravy také může napomoci dalšími 
rozvoji inovací na finančním trhu a k posílení právní jistoty 
poskytovatelů informací o účtech a dalších finančních institucí. 

 
1) Jedná se např. o aplikace firem Yoodlee 
http://www.yodlee.com/products/apis/aggregation-api/, Blueleaf 
https://www.blueleaf.com/what-is-account-aggregation/, 
Aqumulate http://www.aqumulate.com/, CashEdge 
https://www.fiserv.com/about/brands/cashedge.aspx, Intuit 
quicken https://www.quicken.com/, Prudentiz, Sofort a celá řada 
dalších poskytovatelů. 
2) Trend digitalizace je reflektován Evropskou komisí v agendě 
digitálního jednotného trhu, která avizuje potřebu komplexního 
řešení vč. právního podchycení digitalizace a souvisejících 
služeb a činností v celé EU 
<https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en>. 

Tento trend se projevuje např. také v konzultačním dokumentu 
Společného výboru evropských regulátorů (Joint Committee) 
k automatizaci finančního poradenství <https://esas-joint-
committee.europa.eu/Publications/Discussion%20Paper/20151
204_JC_2015_080_discussion_paper_on_Automation_in_Fina
ncial_Advice.pdf> a v činnosti celé řady dalších institucí. 

§ 2 Nového ZPS 

 - doplnění definic 

Finanční produkt - jiný účet než platební a služby s ním 

Neakceptováno. 

Uvedené překračuje rámec zákona o platebním styku, neboť se 
změna dotýká různých sektorových zákonů. Změna by vyvolala 
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související, spotřebitelský úvěr včetně stavebního spoření, úvěr 
jiný než spotřebitelský včetně stavebního spoření, pojištění, 
investiční nástroje, investiční služby, doplňkové penzijní 
spoření; 

Účet finančního produktu - účet či jiná evidence dostupná 
uživateli prostřednictvím internetu, která umožňuje uživateli 
zjišťovat aktuální anebo také historické informace o finančním 
produktu, jeho změnách a dispozici s ním anebo zadávat 
příkazy k dispozici s finančním produktem nebo změnám jeho 
podmínek či charakteristik. 

Služba poskytování informací o účtu finančního produktu - 
služba poskytování informací o účtu finančního produktu 
prostřednictvím internetu osobou rozdílnou od osoby, která 
vede daný finanční účet anebo poskytuje daný finanční produkt. 

řadu nákladů pro subjekty vedoucí účty. Daná otázka nebyla 
řádně diskutována při přípravě zákona a v této fázi je obtížně 
představitelné provést takto zásadní změnu bez odborné 
diskuse. Navíc podotýkáme, že neexistují žádné technické 
standardy, které by specifikovali způsob komunikace mezi třetí 
stranou a osobu vedoucí neplatební účet. 

§ 6 a § 44 Nového ZPS 

- doplnit odstavec, který by zakotvil pro osoby oprávněné 
poskytovat informace o platebním účtu další oprávnění 
poskytovat rovněž informace o účtech finančních produktů a to 
na základě oznámení této skutečnosti ČNB 

Neakceptováno — viz připomínka k finančním produktům. 

§ 17 odst. 2 a § 48 Nového ZPS 

- doplnit požadavek na pojištění/záruku tak, aby pokrývalo 
rovněž poskytování informací o účtech finančních produktů - 
pokud bylo poskytování této služby oznámeno ČNB; 

Neakceptováno — viz připomínka k finančním produktům. 

§133 Nového ZPS 

- doplnit odstavec, který požadavky části čtvrté hlavy první 
Nového ZPS týkající se smlouvy o poskytování služby 
informování o platebním účtu přiměřeně vztáhl také na 
poskytování informací o účtech finančních produktů; 

Neakceptováno — viz připomínka k finančním produktům. 

§ 197 Nového ZPS 

- doplnit odstavec, který uloží finančním institucím (bankám a 
stavebním spořitelnám, kampeličkám, nebankovním 
poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, platebním institucím, 
pojišťovnám, investičním společnostem a fondům, penzijním 
společnostem atd.), aby zpřístupnili úplné informace o stavu 

Neakceptováno — viz připomínka k finančním produktům. 
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finančních produktů příslušného zákazníka za splnění 
zákonných podmínek 

§ 198 Nového ZPS 

- doplnit odstavec, který přiměřeným způsobem vztáhne 
pravidla pro informování o platebních účtech také na další 
finanční produkty; 

- doplnit odstavec, který postaví najisto, že uživatel finančního 
produktu je oprávněn s informacemi, které získá 
prostřednictvím poskytovatele služby informování o účtu, volně 
disponovat a předat je k dalšímu zpracování tomuto 
poskytovateli anebo třetí osobě;  

- doplnit zmocnění na vydání prováděcího předpisu, který 
podrobně specifikuje rozsah zpřístupňovaných informací pro 
jednotlivé typy finančních produktů a požadavky na údaje, které 
mají být archivovány 

Neakceptováno — viz připomínka k finančním produktům. 

§ 229 a §230 Nového ZPS 

- doplnit ustanovení, který požadavky na silné ověření uživatele 
a možnost poskytovatele služby informování o účtu spolehnout 
se na ověření provedené poskytovatelem vedoucím platební 
účet, vztáhne také na poskytovatele dalších finančních 
produktů. 

Neakceptováno — viz připomínka k finančním produktům. 

 
 
V Praze dne 2. ledna 2017 
 
Vypracoval: Ing. Mgr. Alžběta Pazderková        Podpis: …………………………… 
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