
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona o platebním styku  

(tisk 1059) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 612 

z 56. schůze konané dne 17. května 2017 (tisk 1059/1) 

 

1. V § 58 odst. 2 větě druhé se slova „členové skupiny“ nahrazují slovy „poskytovatelé 

platebních služeb malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny“. 

2. V § 181 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „poté, co skutečnost zjistí“ zrušují a 

slova „mu plátce neautorizovanou platební transakci“ nahrazují slovy „neautorizovanou 

platební transakci zjistil nebo mu ji plátce“. 

 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 310 

z 88. schůze konané dne 31. května 2017 (tisk 1059/2) 

 

V § 131 odstavec 1 zní: 

„(1) Poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže sdělí 

uživateli informaci zachycenou na trvalém nosiči dat a informuje uživatele o existenci a 

dostupnosti tohoto sdělení, jestliže sdělení bylo učiněno prostřednictvím komunikačního 

prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s poskytovatelem.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. července 2017 
 

 

C. Poslanec Karel Rais: 

SD 6517 

V § 99 odst. 3 větě druhé se slova „členové skupiny“ nahrazují slovy „vydavatelé 

elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny“. 

 

SD 6518 

V § 131 se odstavec 1 nahrazuje odstavci 1 a 2, které znějí:  

 „(1) Poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže mu ji sdělí 

zachycenou na trvalém nosiči dat. 

 (2) Učiní-li poskytovatel sdělení podle odstavce 1 prostřednictvím komunikačního 

prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s jinými osobami než 
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s poskytovateli, splní poskytovatel povinnost poskytnout informaci uživateli pouze tehdy, 

jestliže uživatele zároveň informuje o sdělení podle odstavce 1 prostřednictvím komunikačního 

prostředku, který uživatelé běžně používají pro komunikaci s jinými osobami než 

s poskytovateli.“.  

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

 

D. Poslanec Pavel Havíř: 

SD 6619 

1. V § 131 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3. 

2. V dosavadním § 131 odst. 3 se slova „podle odstavce 1 a 2“ zrušují a na konci 

dosavadního § 131 odst. 3 se doplňuje věta „Způsob vyhledání zpřístupněné informace 

nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat.“. 

 

 

E. Poslanec Marek Benda: 

SD 6532 

1. K § 189 nového zákona o platebním styku: 

Do § 189 bude v odstavci 2 doplněna druhá věta, která zní: 

 

„Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu poskytne příslušné plnění do 30 dnů 

od doručení písemné žádosti.“. 

 

Do § 189 bude doplněn nový odstavec 5, který zní: 

 „(5) Uplatní-li poskytovatel, který plátci vede platební účet, postih dle odstavce 2, je 

oprávněn požadovat odpovídající plnění přímo od pojišťovny nebo třetí osoby, se kterou 

poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu sjednal pojistnou smlouvu nebo 

srovnatelné zajištění podle § 17 odst. 1. Pojišťovna nebo třetí osoba poskytne příslušné plnění 

do 30 dnů od doručení písemné žádosti.“. 

 

 

2. K 250 nového zákona o platebním styku: 

Do § 250 odst. 2 nového zákona o platebním styku bude doplněno nové písmeno d), které zní: 

„d) údaj o pojišťovně nebo třetí osobě, se kterou poskytovatel služby nepřímého dání 

platebního příkazu sjednal pojistnou smlouvu nebo srovnatelné zajištění podle § 17 odst. 

1, pokud je příslušná osoba zapsaná na seznamu oprávněna k poskytování služby 

nepřímého dání platebního příkazu.“. 

 

3. K § 278 nového zákona o platebním styku: 

V § 278 nového zákona o platebním styku se stávající text označí jako odstavec (1) a bude 

doplněn nový odstavec (2), který zní: 

 „(2) Do uplynutí lhůty podle odstavce 1 poskytovatel, který uživateli vede platební účet, 

dohodne objektivní podmínky nepřímého dání platebního příkazu, poskytování informací o 

účtu a silného ověření uživatele s poskytovatelem služby nepřímého dání platebního příkazu 

anebo informování o účtu, jehož prostřednictvím uživatel dává platební příkaz nepřímo nebo 

požaduje informace o platebním účtu, ledaže poskytovatel služby nepřímého dání platebního 

příkazu anebo informování o účtu doloží poskytovateli, který vede uživateli platební účet, 
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splnění podmínek uznávaného standardu upravujícího podmínky nepřímého dání platebního 

příkazu, poskytování informací o účtu a silné ověření uživatele.“. 
 

 

V Praze dne 12. července 2017 

 

 

v z. Ing. Václav  V o t a v a   v.r. 

Adam  R y k a l a 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

 

Marek  B e n d a  v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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