
VIII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 3 
písm. i) 

(3) Pro účely tohoto zákona se dále 
rozumí  
i) pracovním dnem den, kdy poskytovatel 
plátce nebo poskytovatel příjemce 
provádějící platební transakci obvykle 
vykonává činnosti potřebné pro 
provedení této platební transakce; nejde-
li o provádění platební transakce, den, 
který není sobotou, nedělí nebo svátkem, 

32015L2366 čl. 4 odst. 
37 

Pro účely této směrnice se rozumí:  
37) „pracovním dnem“ den, kdy má příslušný poskytovatel platebních služeb plátce nebo 
poskytovatel platebních služeb příjemce zapojený do provedení platební transakce otevřeno pro 
obchody potřebné pro provedení platební transakce; 

§ 10 odst. 
2 

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 
1 Česká národní banka vydá do 3 měsíců 
ode dne zahájení řízení. 

32015L2366 čl. 12 Sdělení rozhodnutí  
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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJTG2PJZ)



2 

§ 36 (1) Česká národní banka do 1 měsíce ode 
dne, kdy jí došla žádost o udělení 
souhlasu k poskytování platebních služeb 
v hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky nebo 
pověřeného zástupce, sdělí orgánu 
dohledu hostitelského členského státu 
jméno platební instituce, její sídlo a další 
údaje obsažené v žádosti a požádá tento 
orgán o stanovisko. 
(2) Česká národní banka informuje orgán 
dohledu hostitelského členského státu o 
výsledku nebo o zastavení řízení o 
žádosti o udělení souhlasu k poskytování 
platebních služeb v hostitelském 
členském státě prostřednictvím pobočky 
nebo pověřeného zástupce. Rozhodne-li 
Česká národní banka v rozporu se 
stanoviskem orgánu dohledu 
hostitelského členského státu, sdělí 
tomuto orgánu důvody svého rozhodnutí. 
(3) Dozví-li se Česká národní banka o 
změně údajů podle odstavce 1, sdělí to 
orgánu dohledu hostitelského členského 
státu. 
(4) Česká národní banka poskytuje 
informace podle odstavců 1, 2 a 3 v 
rozsahu a způsobem, který stanoví přímo 
použitelný předpis Evropské unie, 
kterým se provádí čl. 28 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/23661). 

32015L2366 čl. 28 odst. 
2 

2. Do jednoho měsíce od obdržení všech informací podle odstavce 1 postoupí příslušné orgány 
domovského členského státu tyto informace příslušným orgánům hostitelského členského státu. 
Pokud příslušné orgány domovského členského státu nesouhlasí s posouzením, které provedly 
příslušné orgány hostitelského členského státu, poskytnou příslušným orgánům hostitelského 
členského státu důvody svého rozhodnutí. 

§ 43 odst. 
2 

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 
1 Česká národní banka vydá do 3 měsíců 
ode dne zahájení řízení. 

32015L2366 čl. 33 odst. 
1 

Poskytovatelé služeb informování o účtu  
1. Na fyzické nebo právnické osoby poskytující pouze platební služby uvedené v bodě 8 přílohy 
I se nepoužijí postupy a podmínky uvedené v oddílech 1 a 2, s výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. a), 
b), e) až h), j), l), n), p) a q), čl. 5 odst. 3 a článků 14 a 15. Oddíl 3 se použije s výjimkou čl. 23 
odst. 3. 
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§ 48 odst. 
1 úvodní 
část 
ustanovení 

(1) Řídicí a kontrolní systém správce 
informací o platebním účtu zahrnuje 

32015L2366 čl. 95 odst. 
1 

Řízení operačních a bezpečnostních rizik  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými 
opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační a 
bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako součást tohoto 
rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a 
to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních incidentů. 

§ 53  (1) Česká národní banka do 1 měsíce ode 
dne, kdy jí došla žádost o udělení 
souhlasu k poskytování platebních služeb 
v hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky nebo 
pověřeného zástupce, sdělí orgánu 
dohledu hostitelského členského státu 
jméno platební instituce, její sídlo a další 
údaje obsažené v žádosti a požádá tento 
orgán o stanovisko. 
(2) Česká národní banka informuje orgán 
dohledu hostitelského členského státu o 
výsledku nebo o zastavení řízení o 
žádosti o udělení souhlasu k poskytování 
platebních služeb v hostitelském 
členském státě prostřednictvím pobočky 
nebo pověřeného zástupce. Rozhodne-li 
Česká národní banka v rozporu se 
stanoviskem orgánu dohledu 
hostitelského členského státu, sdělí 
tomuto orgánu důvody svého rozhodnutí. 
(3) Dozví-li se Česká národní banka o 
změně údajů podle odstavce 1, sdělí to 
orgánu dohledu hostitelského členského 
státu. 
(4) Česká národní banka poskytuje 
informace podle odstavců 1, 2 a 3 v 
rozsahu a způsobem, který stanoví přímo 
použitelný předpis Evropské unie, 
kterým se provádí čl. 28 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/23661). 

32015L2366 čl. 33 odst. 
1 

Poskytovatelé služeb informování o účtu  
1. Na fyzické nebo právnické osoby poskytující pouze platební služby uvedené v bodě 8 přílohy 
I se nepoužijí postupy a podmínky uvedené v oddílech 1 a 2, s výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. a), 
b), e) až h), j), l), n), p) a q), čl. 5 odst. 3 a článků 14 a 15. Oddíl 3 se použije s výjimkou čl. 23 
odst. 3. 
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§ 58 odst. 
2 

(2) Poskytovatel platebních služeb 
malého rozsahu je oprávněn poskytovat 
platební služby pouze tehdy, jestliže 
měsíční průměr částek jím provedených 
platebních transakcí v České republice, 
včetně platebních transakcí provedených 
prostřednictvím jeho pověřených 
zástupců, za posledních 12 měsíců 
nepřesahuje částku odpovídající 3 000 
000 eur. Je-li poskytovatel platebních 
služeb malého rozsahu členem skupiny, 
započítávají se do tohoto průměru 
měsíčních částek i platební transakce, 
které se netýkají elektronických peněz a 
které za posledních 12 měsíců v České 
republice provedli vydavatelé 
elektronických peněz malého rozsahu a 
ostatní poskytovatelé platebních služeb 
malého rozsahu, kteří jsou členy téže 
skupiny, včetně platebních transakcí 
provedených prostřednictvím jejich 
pověřených zástupců. 

32015L2366 čl. 32 odst. 
1 písm. a) 

Podmínky  
1. Členské státy mohou upustit, nebo povolit příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování 
všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou 
článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, na fyzické nebo právnické osoby poskytující platební služby 
uvedené v bodech 1 až 6 přílohy I, pokud:  
a) průměrná měsíční celková hodnota platebních transakcí provedených dotčenou osobou, 
včetně všech zástupců, za něž tato osoba nese plnou odpovědnost, za předchozích dvanáct 
měsíců nepřesahuje limit stanovený daným členským státem a v každém případě činí nejvýše 3 
miliony EUR za měsíc. Tento požadavek se posoudí na základě celkové částky platebních 
transakcí předpokládaných v obchodním plánu této osoby, pokud příslušné orgány nevyžadují 
úpravu tohoto plánu, a 

§ 59 odst. 
1 písm. a) 

(1) Česká národní banka udělí 
povolení k činnosti poskytovatele 
platebních služeb malého rozsahu 
žadateli,  

a) který má sídlo v členském státě, ve 
kterém skutečně podniká, a sídlo nebo 
pobočku v České republice,  

32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 

§ 59 odst. 
1 písm. d) 

Udělení povolení k činnosti 
poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu  
 (1) Česká národní banka udělí povolení 
k činnosti poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu žadateli,  
d) jehož vedoucí osoby jsou důvěryhodné 
z hlediska řádného a obezřetného 
poskytování platebních služeb,  

32015L2366 čl. 32 odst. 
1 písm. b) 

1. Členské státy mohou upustit, nebo povolit příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování 
všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou 
článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, na fyzické nebo právnické osoby poskytující platební služby 
uvedené v bodech 1 až 6 přílohy I, pokud:  
b) žádná z fyzických osob odpovědných za řízení nebo provoz podniku nebyla odsouzena za 
trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu nebo jiné finanční trestné 
činy. 
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  32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 

  32015L2366 čl. 95 odst. 
1 

Řízení operačních a bezpečnostních rizik  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými 
opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační a 
bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako součást tohoto 
rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a 
to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních incidentů. 

  32015L2366 čl. 101 
odst. 1 

Řešení sporů  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli a uplatňovali přiměřené a 
účinné postupy pro řešení stížností za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, 
které se týkají práv a povinností vyplývajících z hlav III a IV této směrnice, a monitorují jejich 
fungování v tomto směru.  
 
Tyto postupy se uplatňují v každém členském státě, kde poskytovatel platebních služeb platební 
služby nabízí, a jsou k dispozici v úředním jazyce příslušného členského státu nebo v jiném 
jazyce, pokud se na tom poskytovatel platebních služeb a uživatel platebních služeb dohodli. 

§ 59 odst. 
1 písm. e) 

Udělení povolení k činnosti 
poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu  
 (1) Česká národní banka udělí povolení 
k činnosti poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu žadateli,  
e) který nebyl odsouzen pro trestný čin 
proti majetku, hospodářský trestný čin 
nebo pro trestný čin spáchaný v 
souvislosti s financováním terorismu; to 
platí obdobně i pro osoby, které na něm 
mají kvalifikovanou účast, 

32015L2366 čl. 32 odst. 
1 písm. b) 

1. Členské státy mohou upustit, nebo povolit příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování 
všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou 
článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, na fyzické nebo právnické osoby poskytující platební služby 
uvedené v bodech 1 až 6 přílohy I, pokud:  
b) žádná z fyzických osob odpovědných za řízení nebo provoz podniku nebyla odsouzena za 
trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu nebo jiné finanční trestné 
činy. 

  32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 
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§ 62 odst. 
2 

(2) Podá-li poskytovatel platebních 
služeb malého rozsahu do 30 dnů ode 
dne, kdy přestal splňovat podmínku 
stanovenou v § 58 odst. 2, žádost o 
udělení povolení k činnosti platební 
instituce, nebo žádost o udělení povolení 
k činnosti instituce elektronických peněz, 
k podmínce podle § 58 odst. 2 se 
nepřihlíží do doby, než Česká národní 
banka o jeho žádosti rozhodne.  

32015L2366 čl. 32 odst. 
1 písm. b) 

1. Členské státy mohou upustit, nebo povolit příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování 
všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou 
článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, na fyzické nebo právnické osoby poskytující platební služby 
uvedené v bodech 1 až 6 přílohy I, pokud:  
b) žádná z fyzických osob odpovědných za řízení nebo provoz podniku nebyla odsouzena za 
trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu nebo jiné finanční trestné 
činy. 

  32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 

§ 65a odst. 
1 

(1) Poskytovatel platebních služeb 
malého rozsahu uplatňuje systém řízení 
bezpečnostních a provozních rizik a 
systém vyřizování stížností a reklamací 
uživatelů. 
 

32015L2366 čl. 32 odst. 
1 písm. b) 

1. Členské státy mohou upustit, nebo povolit příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování 
všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou 
článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, na fyzické nebo právnické osoby poskytující platební služby 
uvedené v bodech 1 až 6 přílohy I, pokud:  
b) žádná z fyzických osob odpovědných za řízení nebo provoz podniku nebyla odsouzena za 
trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu nebo jiné finanční trestné 
činy. 

  32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 

  32015L2366 čl. 95 odst. 
1 

Řízení operačních a bezpečnostních rizik  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými 
opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační a 
bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako součást tohoto 
rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a 
to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních incidentů. 

  32015L2366 čl. 101 
odst. 1 

Řešení sporů  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli a uplatňovali přiměřené a 
účinné postupy pro řešení stížností za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, 
které se týkají práv a povinností vyplývajících z hlav III a IV této směrnice, a monitorují jejich 
fungování v tomto směru.  
 
Tyto postupy se uplatňují v každém členském státě, kde poskytovatel platebních služeb platební 
služby nabízí, a jsou k dispozici v úředním jazyce příslušného členského státu nebo v jiném 
jazyce, pokud se na tom poskytovatel platebních služeb a uživatel platebních služeb dohodli. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJTG2PJZ)



7 

§ 69 odst. 
2 

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 
1 Česká národní banka vydá do 3 měsíců 
ode dne zahájení řízení.  

32009L0110 čl. 3 odst. 
1ve znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a články 
20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (1), včetně aktů v přenesené 
pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice 
obdobně na instituce elektronických peněz.   

§ 91 odst. 
1 

(1) Česká národní banka udělí instituci 
elektronických peněz souhlas k 
poskytování platebních služeb nebo 
vydávání či distribuci elektronických 
peněz v hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky, jestliže 
a) obchodní plán týkající se pobočky, 
včetně předpokládaného rozpočtu na 
první 3 účetní období, je podložen 
reálnými ekonomickými propočty a 
b) součásti řídicího a kontrolního 
systému instituce elektronických peněz 
uvedené v § 78 odst. 1 písm. b) až d) jsou 
vhodné z hlediska řádného poskytování 
platebních služeb nebo vydávání či 
distribuce elektronických peněz v 
hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky. 

32009L0110 Článek 3 
odst. 1 ve 
znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. „Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a 
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, včetně aktů v 
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené 
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz. 

32015L2366 Článek 28 
odst. 1 

1. Každá platební instituce, jíž bylo uděleno povolení a jež si na základě práva na usazování 
nebo volného pohybu služeb přeje poprvé poskytovat platební služby v členském státě jiném 
než ve svém domovském členském státě, sdělí příslušným orgánům svého domovského 
členského státu tyto informace: 
a) název, adresu a případně číslo povolení platební instituce; 
b) členský stát nebo členské státy, v nichž hodlá působit; 
c) platební službu nebo služby, které hodlá poskytovat; 
d) pokud platební instituce hodlá využívat zástupce, informace uvedené v čl. 19 odst. 1; 
e) pokud platební instituce hodlá využívat pobočku, informace uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) a 
e) ohledně činnosti poskytování platebních služeb na území hostitelského členského státu, popis 
organizační struktury pobočky a totožnost osob odpovědných za její řízení. 
Má-li platební instituce v úmyslu svěřit provozní funkce platebních služeb externím subjektům 
na území hostitelského členského státu, uvědomí o tom příslušné orgány svého domovského 
členského státu. 
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§ 91 odst. 
2 

(2) Česká národní banka udělí instituci 
elektronických peněz souhlas k 
poskytování platebních služeb nebo 
distribuci elektronických peněz v 
hostitelském členském státě 
prostřednictvím pověřeného zástupce, 
jestliže  
a) vnitřní kontrolní mechanismy 
pověřeného zástupce jsou vhodné z 
hlediska dodržování povinností 
souvisejících s bojem proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu a  
b) pověřený zástupce, který je fyzickou 
osobou, a vedoucí osoby pověřeného 
zástupce jsou důvěryhodné, odborně 
způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z 
hlediska řádného a obezřetného 
poskytování platebních služeb nebo 
distribuce elektronických peněz. 
  

32009L0110 Článek 3 
odst. 1 ve 
znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. „Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a 
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, včetně aktů v 
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené 
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz. 

32009L0110 Článek 3 
odst. 5 
druhá věta 
ve znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

Instituce elektronických peněz mohou poskytovat platební 
služby uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) prostřednictvím zástupců 
pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 
17 směrnice 2007/64/ES. 

§ 92 odst. 
1 

Žádost o udělení souhlasu k poskytování 
platebních služeb nebo vydávání či 
distribuci elektronických peněz v 
hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky nebo 
pověřeného zástupce lze podat pouze 
elektronicky. Žádost obsahuje, vedle 
náležitostí stanovených správním řádem, 
též údaje o splnění podmínek pro udělení 
souhlasu k výkonu činností v 
hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky nebo 
pověřeného zástupce. K žádosti se připojí 
doklady prokazující splnění těchto 
podmínek. 

32009L0110 Článek 3 
odst. 1 ve 
znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. „Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a 
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, včetně aktů v 
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené 
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz. 
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§ 92 odst. 
4 

(4) V zápisu pobočky nebo pověřeného 
zástupce do seznamu institucí 
elektronických peněz Česká národní 
banka uvede, které platební služby je 
instituce elektronických peněz oprávněna 
prostřednictvím této pobočky nebo 
tohoto pověřeného zástupce v 
hostitelském členském státě poskytovat a 
zda se souhlas vztahuje i na vydávání či 
distribuci elektronických peněz. 

32009L0110 Článek 3 
odst. 1 ve 
znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. „Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a 
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, včetně aktů v 
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené 
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz. 

§ 93 odst. 
1 

(1) Instituce elektronických peněz 
oznámí bez zbytečného odkladu České 
národní bance změnu údajů uvedených v 
žádosti o udělení souhlasu k poskytování 
platebních služeb nebo vydávání či 
distribuci elektronických peněz v 
hostitelském členském státě 
prostřednictvím pobočky nebo 
pověřeného zástupce nebo v jejích 
přílohách, na jejichž základě byl souhlas 
udělen. 

32009L0110 Čl. 3 odst. 1 
ve znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a články 
20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (1), včetně aktů v přenesené 
pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice 
obdobně na instituce elektronických peněz. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJTG2PJZ)



10 

§ 99 odst. 
2 

(2) Vydavatel elektronických peněz 
malého rozsahu je oprávněn vydávat 
elektronické peníze a poskytovat platební 
služby, které se týkají elektronických 
peněz, pouze tehdy, jestliže průměr jím 
vydaných elektronických peněz v oběhu 
v České republice nepřekročí částku 
odpovídající 5 000 000 eur. Je-li 
vydavatel elektronických peněz malého 
rozsahu členem skupiny, započítávají se 
do této částky i elektronické peníze, které 
vydali ostatní vydavatelé elektronických 
peněz malého rozsahu, kteří jsou členy 
téže skupiny. Nelze-li určit, jaká část 
peněžních prostředků předaných 
držitelem vydavateli elektronických 
peněz malého rozsahu je určena pro 
platební transakce, které se týkají 
elektronických peněz, vychází se při 
určení průměru elektronických peněz v 
oběhu z takové části těchto peněžních 
prostředků, která odpovídá odhadu na 
základě údajů z předchozích období. 
Vydává-li vydavatel elektronických 
peněz malého rozsahu elektronické 
peníze kratší dobu než 6 měsíců, vychází 
se při určení průměru jím vydaných 
elektronických peněz v oběhu z jeho 
obchodního plánu. 

32009L0110 čl. 9 odst. 1 1. Členské státy mohou upustit od uplatňování nebo umožnit svým příslušným orgánům, aby 
upustily od uplatňování, všech nebo některých částí postupů a podmínek stanovených v 
článcích 3, 4, 5 a 7 této směrnice, s výjimkou článků 20, 22, 23 a 24 směrnice 2007/64/ES, a 
umožnit právnickým osobám zápis do rejstříku institucí elektronických peněz, pokud splňují 
oba tyto požadavky. 

  32009L0110 čl. 9 odst. 1 
druhý 
pododstave
c 

Pokud instituce elektronických peněz vykonává některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 
písm. a), která není spojena s vydáváním elektronických peněz, nebo některou z činností 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až e) a částka elektronických peněz v oběhu není předem 
známa, povolí příslušné orgány této instituci elektronických peněz používat první pododstavec 
písm. a) na základě reprezentativní části, jež má být podle předpokladu použita na vydávání 
elektronických peněz, pod podmínkou, že tuto reprezentativní část lze rozumným způsobem 
odhadnout na základě dřívějších údajů a že to příslušné orgány považují za uspokojivé. Pokud 
instituce elektronických peněz nevyvíjela obchodní činnost po dostatečně dlouhou dobu, je 
splnění tohoto požadavku hodnoceno na základě předpokládané výše elektronických peněz v 
oběhu doložené obchodním plánem, s výhradou úprav tohoto plánu požadovaných příslušnými 
orgány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJTG2PJZ)



11 

§ 99 odst. 
3 

(3) Vydavatel elektronických peněz 
malého rozsahu je oprávněn poskytovat 
platební služby, které se netýkají 
elektronických peněz, pouze tehdy, 
jestliže měsíční průměr částek jím 
provedených platebních transakcí, které 
se netýkají elektronických peněz, v 
České republice, včetně platebních 
transakcí provedených prostřednictvím 
jeho pověřených zástupců, za posledních 
12 měsíců nepřekročí částku odpovídající 
3 000 000 eur. Je-li vydavatel 
elektronických peněz malého rozsahu 
členem skupiny, započítávají se do 
tohoto průměru měsíčních částek i 
platební transakce, které za posledních 
12 měsíců v České republice provedli 
poskytovatelé platebních služeb malého 
rozsahu a ostatní vydavatelé 
elektronických peněz malého rozsahu, 
kteří jsou členy téže skupiny, včetně 
platebních transakcí provedených 
prostřednictvím jejich pověřených 
zástupců. 

32009L0110 čl. 9 odst. 1 1. Členské státy mohou upustit od uplatňování nebo umožnit svým příslušným orgánům, aby 
upustily od uplatňování, všech nebo některých částí postupů a podmínek stanovených v 
článcích 3, 4, 5 a 7 této směrnice, s výjimkou článků 20, 22, 23 a 24 směrnice 2007/64/ES, a 
umožnit právnickým osobám zápis do rejstříku institucí elektronických peněz, pokud splňují 
oba tyto požadavky. 

§ 100 odst. 
1 písm. b) 

(1) Česká národní banka udělí 
povolení k činnosti vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu 
žadateli,  

b) který má sídlo v členském státě, ve 
kterém skutečně podniká, a sídlo nebo 
pobočku v České republice,  

32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 

  32009L0110 čl. 9 odst. 2 2. Právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít ústředí v členském 
státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 
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§ 100 odst. 
1 písm. d) 

Udělení povolení k činnosti vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu 
§ 100 
(1) Česká národní banka udělí povolení k 
činnosti vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu žadateli, 
d)jehož vedoucí osoby jsou důvěryhodné 
z hlediska řádného a obezřetného 
vydávání elektronických peněz a 
poskytování platebních služeb, 

32015L2366 čl. 95 odst. 
1 

Řízení operačních a bezpečnostních rizik  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými 
opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační a 
bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako součást tohoto 
rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a 
to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních incidentů. 

§ 100 odst. 
1 písm. f) 

f) jestliže žádná z osob, které na něm 
mají kvalifikovanou účast, nebyla 
odsouzena pro trestný čin proti majetku, 
hospodářský trestný čin nebo pro trestný 
čin spáchaný v souvislosti s 
financováním terorismu  

32015L2366 čl. 32 odst. 
1 písm. b) 

1. Členské státy mohou upustit, nebo povolit příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování 
všech nebo některých částí postupu a podmínek, uvedených v oddílech 1, 2 a 3 s výjimkou 
článků 14, 15, 22, 24, 25 a 26, na fyzické nebo právnické osoby poskytující platební služby 
uvedené v bodech 1 až 6 přílohy I, pokud:  
b) žádná z fyzických osob odpovědných za řízení nebo provoz podniku nebyla odsouzena za 
trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu nebo jiné finanční trestné 
činy. 

  32015L2366 čl. 32 odst. 
2 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít své 
ústředí nebo místo pobytu v tom členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává. 

  32015L2366 čl. 95 odst. 
1 

Řízení operačních a bezpečnostních rizik  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými 
opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační a 
bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako součást tohoto 
rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a 
to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních incidentů. 

  32015L2366 čl. 101 
odst. 1 

Řešení sporů  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli a uplatňovali přiměřené a 
účinné postupy pro řešení stížností za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, 
které se týkají práv a povinností vyplývajících z hlav III a IV této směrnice, a monitorují jejich 
fungování v tomto směru.  
 
Tyto postupy se uplatňují v každém členském státě, kde poskytovatel platebních služeb platební 
služby nabízí, a jsou k dispozici v úředním jazyce příslušného členského státu nebo v jiném 
jazyce, pokud se na tom poskytovatel platebních služeb a uživatel platebních služeb dohodli. 
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§ 103 odst. 
2 

(2) Podá-li vydavatel 
elektronických peněz malého rozsahu do 
30 dnů ode dne, kdy přestal splňovat 
podmínku stanovenou v § 99 odst. 2 
nebo 3, žádost o udělení povolení k 
činnosti platební instituce nebo žádost o 
udělení povolení k činnosti instituce 
elektronických peněz, k podmínce podle 
§ 99 odst. 2 nebo 3 se nepřihlíží do doby, 
než Česká národní banka o jeho žádosti 
rozhodne. 

32009L0110 Čl. 3 odst. 1 
ve znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a články 
20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (1), včetně aktů v přenesené 
pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice 
obdobně na instituce elektronických peněz. 

§ 106a  § 106a 
(1) Vydavatel elektronických peněz 
malého rozsahu uplatňuje systém řízení 
bezpečnostních a provozních rizik a 
systém vyřizování stížností a reklamací 
uživatelů. 
 

32009L0110 Čl. 3 odst. 1 
ve znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a 
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (1), včetně aktů v 
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené 
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz.. 

     
 

§ 109 odst. 
2 

(2) Odmítne-li účastník platebního 
systému s neodvolatelností zúčtování 
uzavřít s osobou oprávněnou poskytovat 
platební služby smlouvu podle odstavce 
1, sdělí jí důvody tohoto odmítnutí. 
 

32015L2366 čl. 35 odst. 
2 druhý a 
třetí 
pododstave
c 

Pro účely písmene a) prvního pododstavce členské státy zajistí, aby v případě, že 
účastník určeného systému umožňuje povolenému nebo registrovanému poskytovateli 
platebních služeb, jenž není účastníkem tohoto systému, předávat prostřednictvím 
tohoto systému příkazy k úhradě, poskytl na požádání stejnou možnost objektivním, 
přiměřeným a nediskriminačním způsobem dalším povoleným nebo registrovaným 
poskytovatelům platebních služeb v souladu s odstavcem 1. 
 
Jakékoli odmítnutí daný účastník žádajícímu poskytovateli platebních služeb plně 
zdůvodní. 
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§ 118 odst. 
2 písm. d) 

d) stanovil pravidla systému, která jsou 
vhodná z hlediska řádného a obezřetného 
provozování platebního systému s 
neodvolatelností zúčtování a z hlediska 
systémového rizika. 

31998L0026 
ve znění 
32009L0044 
a 
32010L0078 

čl. 10 1. Členské státy určí systémy a příslušné provozovatele systémů, kteří spadají do 
oblasti působnosti této směrnice, oznámí je Evropskému orgánu dohledu (Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy) a sdělí mu, které orgány byly určeny v souladu s čl. 6 
odst. 2. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní tyto 
informace na svých internetových stránkách. 
Provozovatel systému oznámí členskému státu, jehož právními předpisy se řídí, 
účastníky systému, včetně případných nepřímých účastníků, i jakékoli změny 
účastníků. 
Kromě oznamovací povinnosti stanovené v druhém pododstavci mohou členské státy 
podřídit systémy spadající do jejich pravomoci dohledu nebo schvalovacím 
požadavkům. 
Instituce na žádost informuje toho, kdo prokáže oprávněný zájem, o systémech, jichž se 
účastní a poskytne informace o hlavních pravidlech fungování těchto systémů. 
2. Systém, který je určen před tím, než vstoupí v platnost vnitrostátní předpisy 
provádějící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 
2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních 
systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES 
o dohodách o finančním zajištění, zůstává určen pro účely této směrnice. 
Převodní příkaz, který byl systémem přijat před tím, než vstoupily v platnost 
vnitrostátní předpisy provádějící směrnici 2009/44/ES 6. května 2009, ale vypořádán 
byl až poté, je považován za převodní příkaz pro účely této směrnice. 

§ 126 odst. 
4 

(4) Obdrží-li Česká národní banka 
oznámení o rozhodnutí či jiném zásahu 
orgánu veřejné moci podle § 115 odst. 2, 
které se týká účastníka zahraničního 
platebního systému s neodvolatelností 
zúčtování, který má sídlo v České 
republice, oznámí to neprodleně 
Evropskému orgánu pro cenné papíry a 
trhy, Evropské radě pro systémová rizika 
a orgánu dohledu členského státu, který 
existenci tohoto systému oznámil 
Evropské komisi. 

31998L0026 
ve znění 
32009L0044 
a 
32010L0078 

čl. 6 odst. 3 3. Členský stát uvedený v odstavci 2 okamžitě uvědomí ostatní členské státy. 
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§ 152 odst. 
5 

(5) Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel 
oprávněn kdykoli jednostranně a bez 
předchozího oznámení změnit úrokové 
sazby a směnné kurzy používané při 
platebních transakcích, je-li změna 
založena na změně referenčních sazeb 
nebo směnných kurzů podle § 136 odst. 1 
písm. b). Změny úrokových sazeb nebo 
směnných kurzů používaných při 
platebních transakcích se provádějí a 
počítají neutrálním způsobem. Změna 
úrokových sazeb musí být uživateli 
oznámena bez zbytečného odkladu 
způsobem uvedeným v § 131 odst. 1 a 3 
s výjimkou případu, kdy si strany 
dohodly jiný způsob nebo lhůty 
poskytování nebo zpřístupňování 
informací. Jakákoli změna úrokových 
sazeb nebo směnných kurzů, která je pro 
uživatele příznivější, může být uplatněna 
i bez oznámení. 

32015L2366 čl. 54 odst. 
2 a 3 

2. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů mohou být uplatněny okamžitě a bez 
oznámení za předpokladu, že toto právo bylo dohodnuto v rámcové smlouvě a že tyto změny 
úrokových sazeb nebo směnných kurzů jsou založeny na referenčních úrokových sazbách nebo 
směnných kurzech dohodnutých podle čl. 52 bodu 3 písm. b) a c). Uživatel platebních služeb 
musí být o jakékoli změně úrokové sazby informován při nejbližší příležitosti způsobem 
stanoveným v čl. 51 odst. 1, pokud se strany nedohodly na zvláštní četnosti nebo způsobu 
poskytování nebo zpřístupňování informací. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů, 
které jsou pro uživatele platebních služeb příznivější, však mohou být uplatněny i bez 
oznámení. 
 
3. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních transakcích se 
provádějí a počítají neutrálním způsobem, který nediskriminuje uživatele platebních služeb. 

§ 154 odst. 
2 

(2) Výpověď musí být učiněna způsobem 
uvedeným v § 131 odst. 1 a 3. 

32015L2366 čl. 55 odst. 
3 

3. Je-li tak dohodnuto v rámcové smlouvě, poskytovatel platebních služeb může rámcovou 
smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět s nejméně dvouměsíční výpovědní lhůtou 
způsobem stanoveným v čl. 51 odst. 1. 

§ 160 odst. 
4 

(4) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, 
podle níž plátce může po uplynutí lhůty 
uvedené v odstavci 3 odvolat platební 
příkaz, který dává prostřednictvím 
příjemce, nebo nepřímo daný platební 
příkaz, se vyžaduje souhlas příjemce; to 
neplatí v případě podle odstavce 2. 

32015L2366 čl. 80 odst. 
5 

5. Po uplynutí lhůt stanovených v odstavcích 1 až 4 může být platební příkaz odvolán, pouze 
pokud se tak uživatel platebních služeb a příslušní poskytovatelé platebních služeb dohodnou. 
V případě uvedeném v odstavcích 2 a 3 je rovněž nutný souhlas příjemce. Je-li tak dohodnuto v 
rámcové smlouvě, může příslušný poskytovatel platebních služeb za odvolání účtovat poplatek. 

§ 161 odst. 
3 písm. c) 

(3) Poskytovatel, který uživateli vede 
platební účet, může odmítnout nepřímo 
daný platební příkaz, 
c) neosvědčil-li poskytovatel nepřímého 
dání platebního příkazu svoji totožnost v 
souladu s § 162 písm. e), nebo 

32015L2366 čl. 66 odst. 
3 písm. d) 

3. Poskytovatel služeb iniciování platby:  
d) při každém iniciování platby prokáže svoji totožnost poskytovateli platebních služeb, který 
vede účet plátce, a komunikuje s poskytovatelem platebních služeb, který vede účet, plátcem a 
příjemcem bezpečným způsobem v souladu s čl. 98 odst. 1 písm. d); 
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§ 171 Lhůta pro provedení platební transakce v 
rámci jednoho poskytovatele 
 
Ustanovení § 169 se nepoužije v případě 
platební transakce v rámci téhož 
poskytovatele na území České republiky. 
V tomto případě musí být částka platební 
transakce připsána na platební účet 
příjemce, nebo nevede-li poskytovatel 
příjemci platební účet, dána příjemci k 
dispozici neprodleně po přijetí platebního 
příkazu. Zahrnuje-li taková platební 
transakce směnu měn jinou než mezi 
měnami členských států, mohou se plátce 
a jeho poskytovatel dohodnout na lhůtě o 
1 pracovní den delší. 
 

32015L2366 čl. 86 Vnitrostátní platební transakce  
 
V případě vnitrostátních platebních transakcí mohou členské státy stanovit kratší maximální 
lhůty pro provedení než lhůty stanovené v tomto oddílu. 

§ 191 odst. 
3 písm. c) 

c) neosvědčil-li poskytovatel služby 
informování o platebním účtu svoji 
totožnost v souladu s § 192 písm. c). 

32015L2366 čl. 68 odst. 
5 

5. Poskytovatel platebních služeb, který vede účet, může poskytovateli služeb informování o 
účtu nebo poskytovateli služeb iniciování platby zamítnout přístup k platebnímu účtu, existují-li 
k tomu objektivní a řádně doložené důvody související s neoprávněným nebo podvodným 
přístupem k platebnímu účtu ze strany poskytovatele služeb informování o účtu nebo 
poskytovatele služeb iniciování platby, včetně neoprávněného nebo podvodného iniciování 
platební transakce. Poskytovatel platebních služeb, který vede účet, v těchto případech plátce 
dohodnutým způsobem informuje o odepření přístupu k platebnímu účtu a jeho důvodech. Tuto 
informaci poskytne plátci pokud možno před odepřením tohoto přístupu a nejpozději okamžitě 
poté, co přístup odepře, s výjimkou případů, kdy by poskytnutí těchto informací ohrozilo 
objektivně opodstatněné bezpečnostní důvody nebo kdy je zakázáno jinými příslušnými 
unijními nebo vnitrostátními právními předpisy.  
 
Poskytovatel platebních služeb, který vede účet, umožní přístup k platebnímu účtu, jakmile 
důvody pro odepření přístupu pominou. 
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§ 210 odst. 
1 

(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 smlouvy návrh smluvních 
podmínek, které mají být obsahem 
smlouvy o základním platebním účtu 
vedeném v české měně a které umožňují 
majiteli základního platebního účtu 
čerpat služby podle § 212, nebo 
b) v souladu s odstavcem 3 nebo 5 návrh 
smluvních podmínek podle písmene a) 
předložit odmítne. 

32014L0092 čl. 16 odst. 
2 a 3 

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří oprávněně pobývají v Unii, včetně spotřebitelů 
bez trvalého bydliště a žadatelů o azyl a spotřebitelů, jimž nebylo uděleno povolení k pobytu, 
avšak které nelze z právních či věcných důvodů vyhostit, měli právo otevřít si a používat 
platební účet se základními prvky u úvěrových institucí, které se nacházejí na jejich území. Toto 
právo se uplatní bez ohledu na místo pobytu spotřebitele. 
Za podmínky, že plně dodrží základní svobody zaručené Smlouvami, mohou členské státy od 
spotřebitelů, kteří si chtějí na jejich území otevřít platební účet se základními prvky, požadovat, 
aby prokázali, že na jeho otevření mají skutečný zájem.  
Členské státy zajistí, aby výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele příliš obtížný a nadměrně je 
nezatěžoval. 
3. Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce, které nabízejí platební účty se základními prvky, 
bez zbytečného odkladu a nejpozději deset pracovních dnů po obdržení úplné žádosti buď 
platební účet se základními prvky otevřely, nebo žádost spotřebitele o platební účet se 
základními prvky zamítly. 

§ 222 odst. 
1 

(1) Osoba oprávněná poskytovat platební 
služby informuje 
a) orgán dohledu domovského členského 
státu o bezpečnostních a provozních 
rizicích, kterým je v souvislosti s 
poskytováním platebních služeb 
vystavena, a o opatřeních ke zmírnění 
těchto rizik, včetně zavedených 
kontrolních mechanismů, a 
b) Českou národní banku o podvodech, 
které v oblasti platebního styku 
zaznamenala při poskytování platebních 
služeb v České republice. 
  

32015L2366 čl. 95 odst. 
1 a 2 

Řízení operačních a bezpečnostních rizik  
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s příslušnými 
opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační a 
bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako součást tohoto 
rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, a 
to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních incidentů. 
 
2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb předložili příslušnému orgánu 
jednou ročně nebo v kratších intervalech stanovených tímto příslušným orgánem aktualizované 
a komplexní posouzení operačních a bezpečnostních rizik spojených s platebními službami, 
které poskytují, a přiměřenosti opatření ke zmírnění těchto rizik a kontrolních mechanismů 
zavedených v reakci na tato rizika. 

  32015L2366 čl. 96 odst. 
6 

6. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli svým příslušným orgánům 
alespoň jednou za rok statistické údaje o podvodech souvisejících s různými způsoby platby. 
Tyto příslušné orgány tyto údaje poskytnou v souhrnné podobě orgánu EBA a ECB. 
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§ 226 odst. 
2 

(2) Poskytovatel platebních služeb 
malého rozsahu se dopustí přestupku tím, 
že  
a) neoznámí změnu údajů podle § 61 
odst. 1, 
b) v rozporu s § 63 odst. 1 nevydá 
peněžní prostředky uživatelům, 
c) v rozporu s § 65 odst. 1 větou druhou 
nedodrží některý z požadavků týkajících 
se kapitálu podle zákona upravujícího 
spotřebitelský úvěr,  
d) v rozporu s § 65 odst. 2 poskytne 
uživateli úrok nebo jinou výhodu 
závislou na délce doby, po kterou mu 
jsou peněžní prostředky svěřeny k 
provedení platební transakce, nebo 
e) neuplatňuje systém řízení 
bezpečnostních a provozních rizik nebo 
systém vyřizování stížností a reklamací 
uživatelů v souladu s § 65a. 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 226 odst. 
3 

(3) Platební instituce nebo 
poskytovatel platebních služeb malého 
rozsahu se dopustí přestupku tím, že 

a) nenakládá s peněžními 
prostředky v souladu s § 22, 

b) nesplní informační povinnost 
podle § 30, nebo 
c) neuchovává dokumenty nebo záznamy 
podle § 31. 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 229 odst. 
1 

(1) Provozovatel nebo účastník 
platebního systému se dopustí přestupku 
tím, že váže přístup právnických osob 
oprávněných poskytovat platební služby 
na splnění některého z požadavků 
uvedených v § 107 odst. 1 písm. a) nebo 
b) nebo uloží poskytovateli anebo 
účastníkovi jiného platebního systému, 
než je platební systém, který sám 
provozuje nebo kterého se účastní, 
některý z požadavků uvedených v § 107 
odst. 2 písm. a), b) nebo c). 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 
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§ 231 odst. 
1 

(1) Poskytovatel se dopustí 
přestupku tím, že 

a) poruší informační povinnosti podle § 
132, 133, 140, 141, 144, § 149, 150, 151, 
§ 152 odst. 2, § 159 odst. 2, § 198, 199, 
200, 201, 207, § 210 odst. 6, § 215 odst. 
6, § 216 nebo 218, 

b) poruší povinnosti týkající se změny 
závazku z rámcové smlouvy podle § 
152 odst. 1 nebo 5, 

c) blokuje platební prostředky v rozporu 
s § 164, 

d) nedodrží lhůty pro provádění 
platebních transakcí podle § 169 až 
173, 

e) v rozporu s § 175 odst. 2 nedá peněžní 
prostředky k dispozici příjemci, 

f) nepoužije jednotné označení podle § 
197 odst. 1, 

g) poruší povinnosti týkající se změny 
platebního účtu podle § 203, 204 nebo 
205, 

h) požaduje úplatu za změnu platebního 
účtu v rozporu s § 206, 

i) neposkytne součinnost při změně 
platebního účtu podle § 209, 

j) poruší povinnost předložit spotřebiteli 
návrh smluvních podmínek nebo uzavřít 
se spotřebitelem smlouvu o základním 
platebním účtu podle § 210 odst. 1 nebo 
2, 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 
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 k) v rozporu s § 211 váže uzavření 
smlouvy o základním platebním účtu 
úplatným čerpáním služby, která není 
uvedena v § 212 odst. 1, 

l) požaduje úplatu za služby poskytované 
v rámci základního platebního účtu v 
rozporu s § 213, 

m) požaduje smluvní pokutu v rozporu s 
§ 214, 

n) v rozporu s § 219 diskriminuje 
uživatele při uzavírání smlouvy o 
platebním účtu, 

o) neposkytne uživateli v rozporu s § 258 
odpověď na jeho stížnost nebo 
reklamaci, 

p) poruší povinnost nebo zákaz týkající 
se služby nepřímého dání platebního 
příkazu podle § 161 nebo 162, 

q) poruší povinnost nebo zákaz týkající 
se potvrzení o zůstatku peněžních 
prostředků podle § 178 nebo 179, nebo 

r) poruší povinnost nebo zákaz týkající 
se služby informování o platebním 
účtu podle § 191 nebo 192. 
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§ 233 odst. 
1 

Přestupky osoby oprávněné poskytovat 
platební služby 

 (1) Osoba oprávněná poskytovat 
platební služby se dopustí přestupku 
tím, že 

a) nesplní oznamovací povinnost podle § 
221 odst. 1, 

b) poruší informační povinnost podle § 
221 odst. 2 nebo 3 nebo § 222 odst. 1, 
nebo 

c) nekomunikuje s uživateli nebo 
osobami oprávněnými poskytovat 
platební služby podle § 225, nebo 

 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 234 odst. 
1 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo  
a) poskytuje platební služby nebo vydává 
elektronické peníze, aniž je k tomu 
oprávněn,  
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají 
některou skutečnost v žádosti o povolení 
podle tohoto zákona,  
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 
18 nebo 76,  
d) neposkytne České národní bance 
požadované informace nebo vysvětlení 
podle § 237 odst. 3., nebo 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 234 odst. 
4 

(4) Příjemce se dopustí přestupku tím, že 
požaduje úplatu za použití platebního 
prostředku v rozporu s § 254 odst. 2 
písm. a). 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 
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§ 234 odst. 
5 

(5) Banka, zahraniční banka vykonávající 
činnost na území České republiky 
prostřednictvím pobočky nebo spořitelní 
a úvěrní družstvo se dopustí přestupku 
tím, že 
a) v rozporu s § 255 odst. 1 neuzavře 
smlouvu o platebním účtu, 
b) vypoví závazek ze smlouvy o 
platebním účtu nebo od této smlouvy 
odstoupí v rozporu s § 255 odst. 2, nebo 
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 
255 odst. 4. 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 235 odst. 
1 písm. d) 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupku 
tím, že 
d) nesplní některou z povinností nebo 
poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 
2 věty druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 
9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/751 2),  

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

čl. 13 Aniž je dotčen článek 17, členské státy stanoví do 1. června 2010 sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 29. 
října 2010 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení. 

§ 235 odst. 
1 písm. e) 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupku 
tím, že 
e) nesplní některou z povinností nebo 
poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 
1 nebo čl. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/751., nebo 

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

čl. 13 Aniž je dotčen článek 17, členské státy stanoví do 1. června 2010 sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 29. 
října 2010 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení. 

§ 235 odst. 
1 písm. f) 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupku 
tím, že 
f) nesplní některou z povinností nebo 
poruší některý ze zákazů podle čl. 3b 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 924/2009. 

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

čl. 13 Aniž je dotčen článek 17, členské státy stanoví do 1. června 2010 sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 29. 
října 2010 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení. 

§ 235 odst. 
7 

(7) Přestupku se dopustí ten, kdo nesplní 
některou z povinností nebo poruší 
některý ze zákazů podle  
a) čl. 3a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 924/2009, nebo 
b) čl. 9 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 260/2012. 

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

čl. 13 Aniž je dotčen článek 17, členské státy stanoví do 1. června 2010 sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 29. 
října 2010 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení. 
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§ 236 odst. 
1 písm. a) 

(1) Přestupky podle tohoto zákona 
projednává  
a) Česká obchodní inspekce, jde-li o 
přestupky podle  
1. § 234 odst. 4, § 235 odst. 6 a § 235 
odst. 7 písm. b), 
2. § 234 odst. 3, s výjimkou přestupků 
spáchaných osobami uvedenými v § 5, a 
3. § 235 odst. 7 písm. a), s výjimkou 
směny měn, která je před provedením 
platební transakce nabízena plátci 
prostřednictvím bankomatu, 

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

čl. 9 Členské státy určí příslušné orgány zajišťující dodržování tohoto nařízení.  
Členské státy oznámí Komisi tyto příslušné orgány do 29. dubna 2010. Neprodleně oznámí 
Komisi jakékoli následné změny týkající se těchto orgánů.  
Členské státy mohou určit, že příslušnými orgány budou subjekty, které již existují.  
Členské státy po příslušných orgánech požadují, aby účinně kontrolovaly dodržování tohoto 
nařízení, a přijmou veškerá opatření, jež jsou k zajištění dodržování tohoto nařízení nezbytná. 

§ 237 odst. 
1 

(1) Česká národní banka vykonává 
dohled nad dodržováním povinností 
a) platební instituce, správce informací o 
platebním účtu, poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu, instituce 
elektronických peněz a vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu 
stanovených tímto zákonem nebo jiným 
právním předpisem upravujícím postup 
při výkonu činností, které jsou tyto osoby 
oprávněny vykonávat podle tohoto 
zákona, 
b) provozovatele platebního systému s 
neodvolatelností zúčtování se sídlem v 
České republice a účastníka platebního 
systému s neodvolatelností zúčtování 
stanovených tímto zákonem nebo jiným 
právním předpisem upravujícím postup 
při provozování platebního systému s 
neodvolatelností zúčtování a, 
c) poskytovatele a vydavatele 
stanovených tímto zákonem, s výjimkou 

32015L2366 Článek 22 
odst. 1 

Určení příslušných orgánů 
1. Členské státy určí příslušné orgány odpovědné za udělování povolení platebním institucím a 
obezřetnostní dohled nad platebními institucemi, které mají vykonávat povinnosti podle této 
hlavy. Těmito orgány jsou buď veřejné orgány, nebo subjekty uznané vnitrostátními právními 
předpisy, případně veřejné orgány, jež jsou pro tento účel vnitrostátními právními předpisy 
výslovně zmocněny, včetně národních centrálních bank. 
Příslušné orgány musí být nezávislé na hospodářských subjektech a předcházet střetu zájmů. 
Aniž je dotčen první pododstavec, nesmí být platební instituce, úvěrové instituce, instituce 
elektronických peněz ani poštovní žirové instituce určeny jako příslušné orgány. 
Členské státy v této věci informují Komisi. 
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povinnosti podle § 213, nebo obdobnými 
ustanoveními právních předpisů jiných 
členských států, jimiž se řídí závazek ze 
smlouvy o platebních službách nebo ze 
smlouvy o vydání elektronických peněz, 
nebo přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím přeshraniční 
platby v Evropské unii2), přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím požadavky pro úhrady a 
inkasa v eurech2) nebo přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím mezibankovní poplatky za 
karetní platební transakce2), a 
d) osoby oprávněné poskytovat platební 
služby stanovených tímto zákonem nebo 
jiným právním předpisem upravujícím 
postup při výkonu činností, které jsou 
tyto osoby oprávněny vykonávat podle 
tohoto zákona. 

32015R0751 Článek 13 1. Členské státy určí příslušné orgány, jež jsou oprávněny zajistit dodržování tohoto nařízení a 
jimž jsou svěřeny vyšetřovací a donucovací pravomoci. 
2. Členské státy mohou jako příslušné orgány určit stávající subjekty. 
3. Členské státy mohou určit jeden nebo více příslušných orgánů. 
4. Členské státy oznámí Komisi tyto příslušné orgány do 9. června 2016. Případné následné 
změny týkající se těchto orgánů jsou povinny Komisi oznámit neprodleně. 
5. Příslušné orgány určené podle odstavce 1 musí mít pro plnění svých povinností k dispozici 
náležité zdroje. 
6. Členské státy po příslušných orgánech požadují, aby účinně sledovaly dodržování tohoto 
nařízení, mimo jiné za účelem zabránění pokusům poskytovatelů platebních služeb o obcházení 
tohoto nařízení, a aby přijímaly veškerá opatření, jež jsou k dodržování tohoto nařízení 
nezbytná. 

32014L0092 Článek 21 
odst. 1 

Příslušné orgány 
1. Členské státy určí vnitrostátní příslušné orgány oprávněné k tomu, aby zajistily a vynucovaly 
dodržování této směrnice, a zajistí, aby tyto orgány měly vyšetřovací a donucovací pravomoci i 
přiměřené zdroje, které jsou nezbytné k účinnému a účelnému plnění jejich úkolů. 
Příslušnými orgány jsou buď veřejné orgány nebo subjekty uznané vnitrostátním právem, nebo 
veřejné orgány, kterým vnitrostátní právo tuto pravomoc výslovně svěřuje. Nesmějí jimi být 
poskytovatelé platebních služeb s výjimkou národních centrálních bank. 
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 32015L2366 Článek 100 1. Členské státy určí příslušné orgány pro zajištění a sledování účinného souladu s touto 
směrnicí. Tyto příslušné orgány přijmou pro zajištění tohoto souladu veškerá vhodná opatření. 
Jedná se buď o: 
a) příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, nebo o 
b) subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejné orgány, kterým vnitrostátní právo tuto 
pravomoc výslovně svěřuje. 
Nesmějí jimi být poskytovatelé platebních služeb s výjimkou národních centrálních bank. 
2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí mít veškeré pravomoci a být vybaveny přiměřenými 
zdroji nezbytnými pro plnění svých povinností. Pokud je zajištěním a sledováním účinného 
souladu s touto směrnicí pověřen více než jeden příslušný orgán, členské státy zajistí, aby tyto 
orgány za účelem efektivního výkonu svých příslušných povinností úzce spolupracovaly. 
3. Svou pravomoc příslušné orgány vykonávají v souladu s vnitrostátním právem buď 
a) přímo v rámci vlastní pravomoci nebo pod soudním dohledem, nebo 
b) prostřednictvím podání k soudům příslušným k přijetí nezbytného rozhodnutí, a to i v řízení o 
opravném prostředku, není-li návrhu na přijetí nezbytného rozhodnutí vyhověno. 
4. V případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení vnitrostátních právních předpisů 
provádějících ustanovení hlav III a IV jsou příslušnými orgány podle odstavce 1 tohoto článku 
příslušné orgány domovského členského státu poskytovatele platebních služeb, s výjimkou 
zástupců činných a poboček provozovaných podle práva na usazování, u nichž těmito 
příslušnými orgány jsou příslušné orgány hostitelského členského státu. 
5. O určených příslušných orgánech uvedených v odstavci 1 členské státy uvědomí Komisi co 
nejdříve a v každém případě do 13. ledna 2018. Komisi informují i o jakémkoli rozdělení 
povinností těchto orgánů. Neprodleně Komisi uvědomí o každé následné změně týkající se 
určení těchto orgánů a jejich příslušných pravomocích 
6. EBA po konzultaci s ECB vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 obecné 
pokyny určené příslušným orgánům o postupech podávání stížností, které je třeba zohlednit za 
účelem zajištění souladu s odstavcem 1 tohoto článku. Tyto obecné pokyny musí být vydány do 
13. ledna 2018 a podle potřeby se pravidelně aktualizují. 
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 32012R0260 Článek 10 1. Členské státy určí příslušné orgány pro zajišťování dodržování tohoto nařízení, kterými 
mohou být veřejné orgány, subjekty stanovené vnitrostátním právem nebo veřejné orgány, jež 
jsou k tomu vnitrostátním právem výslovně zmocněny, včetně národních centrálních bank. 
Členské státy mohou jako příslušné orgány určit stávající subjekty. 
2. Členské státy oznámí Komisi příslušné orgány určené podle odstavce 1 do 1. února 2013. 
Neprodleně oznámí Komisi a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro 
bankovnictví) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“) všechny následné změny týkající 
se těchto orgánů. 
3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v odstavci 1 měly veškeré pravomoci 
nezbytné k výkonu svých povinností. Jestliže je pro záležitosti, na něž se vztahuje toto nařízení, 
určen na území členských států více než jeden příslušný orgán, členské státy zajistí, aby tyto 
orgány úzce spolupracovaly a mohly tak své příslušné povinnosti vykonávat efektivně. 
4. Příslušné orgány musí efektivně kontrolovat dodržování tohoto nařízení poskytovateli 
platebních služeb a přijmou veškerá opatření, jež jsou k zajištění tohoto dodržování nezbytná. 
Musí vzájemně spolupracovat v souladu s článkem 24 směrnice 2007/64/ES a článkem 31 
nařízení (EU) č. 1093/2010. 

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

Článek 9 Členské státy určí příslušné orgány zajišťující dodržování tohoto nařízení. 
Členské státy oznámí Komisi tyto příslušné orgány do 29. dubna 2010. Neprodleně oznámí 
Komisi jakékoli následné změny týkající se těchto orgánů. 
Členské státy mohou určit, že příslušnými orgány budou subjekty, které již existují. 
Členské státy po příslušných orgánech požadují, aby účinně kontrolovaly dodržování tohoto 
nařízení, a přijmou veškerá opatření, jež jsou k zajištění dodržování tohoto nařízení nezbytná. 

§ 238 odst. 
1 

(1) Příslušným orgánem podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího přeshraniční platby v 
Evropské unii 2) je 
a) Česká obchodní inspekce pro účel 
zajištění dodržování povinností osob 
poskytujících služby konverze měny v 
místě prodeje zboží nebo poskytování 
služeb, 
b) Česká národní banka pro účel zajištění 
dodržování povinností ostatních osob. 
  

32009R0924 
ve znění 
32019R0518 

čl. 9 Členské státy určí příslušné orgány zajišťující dodržování tohoto nařízení.  
Členské státy oznámí Komisi tyto příslušné orgány do 29. dubna 2010. Neprodleně oznámí 
Komisi jakékoli následné změny týkající se těchto orgánů.  
Členské státy mohou určit, že příslušnými orgány budou subjekty, které již existují.  
Členské státy po příslušných orgánech požadují, aby účinně kontrolovaly dodržování tohoto 
nařízení, a přijmou veškerá opatření, jež jsou k zajištění dodržování tohoto nařízení nezbytná. 
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§ 240 Probíhá-li mezi Českou národní 
bankou a orgánem dohledu jiného 
členského státu proces urovnání sporu 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro bankovnictví)7) (dále jen 
"Evropský orgán pro bankovnictví"), 
který se týká výkonu činnosti platební 
instituce nebo zahraniční platební 
instituce v hostitelském členském státě 
nebo spolupráce mezi těmito orgány v 
oblasti dohledu, nevydá Česká národní 
banka ve věci, které se urovnání sporu 
týká, do doby urovnání sporu rozhodnutí. 
 

32015L2366 čl. 27 odst. 
2 

2. Pokud byla orgánu EBA podána žádost o pomoc podle odstavce 1 tohoto článku, přijme 
orgán EBA rozhodnutí v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 bez zbytečného 
prodlení. Orgán EBA může příslušným orgánům pomoci při dosahování dohody rovněž z 
vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení. Dotčené 
příslušné orgány v obou případech odloží přijetí rozhodnutí, dokud nebude spor podle článku 19 
uvedeného nařízení vyřešen. 

§ 244 odst. 
1 

(1) Česká národní banka odejme 
povolení udělené podle tohoto zákona, 
jestliže 

a) o to osoba, jíž bylo povolení uděleno, 
požádá, nebo 

b) osoba, jíž bylo povolení uděleno, 
závažným způsobem porušila povinnost 
stanovenou tímto zákonem nebo jiným 
právním předpisem upravujícím postup 
při výkonu činností, které lze vykonávat 
na základě uděleného povolení. 

32015L2366 čl. 13 odst. 
1 písm. e) 

1. Příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané platební instituci pouze tehdy, pokud tato 
instituce:  
e) spadá pod jeden z dalších případů, pro které vnitrostátní právní předpisy stanoví odnětí 
povolení. 
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§ 244 odst. 
2 písm. j) 

(2) Česká národní banka může odejmout 
povolení udělené podle tohoto zákona, 
jestliže 

j) osoba, jíž bylo povolení uděleno, 
opakovaně porušila povinnost 
stanovenou tímto zákonem nebo jiným 
právním předpisem upravujícím postup 
při výkonu činností, které lze vykonávat 
na základě uděleného povolení. 

32015L2366 čl. 13 odst. 
1 písm. d) 

1. Příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané platební instituci pouze tehdy, pokud tato 
instituce:  
d) při pokračování svého podnikání v oblasti platebních služeb by představovala hrozbu pro 
stabilitu platebního systému nebo ohrožovala důvěru v něj nebo 

§ 247 odst. 
1 

(1) Česká národní banka poskytovateli 
nebo vydavateli, jemuž byl udělen 
souhlas k poskytování platebních služeb 
nebo vydávání či distribuci 
elektronických peněz v hostitelském 
členském státě prostřednictvím 
pověřeného zástupce nebo pobočky, 
odejme tento souhlas, jestliže o to 
poskytovatel, jemuž byl souhlas udělen, 
nebo pověřený zástupce požádá. 
  

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 247 odst. 
2 úvodní 
část 
ustanovení 

Česká národní banka může osobě, jíž byl 
udělen souhlas k poskytování platebních 
služeb nebo vydávání či distribuci 
elektronických peněz v hostitelském 
členském státě prostřednictvím 
pověřeného zástupce nebo pobočky, 
odejmout tento souhlas, jestliže 

32015L2366 čl. 103 
odst. 1 

Sankce  
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí 
tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.  
 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která bude 
uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění 
vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným osobám. 

§ 254 odst. 
3 

(3) Požaduje-li příjemce, poskytovatel 
nebo jiná osoba za použití určitého 
platebního prostředku úplatu, nebo 
nabízí-li slevu, informuje o tom uživatele 
před zahájením platební transakce, jinak 
mu úplata za použití platebního 
prostředku nenáleží.  

32015L2366 čl. 59 odst. 
2  

2. Je-li služba konverze měny nabídnuta před iniciováním platební transakce a je-li tato služba 
konverze měny nabídnuta v bankomatu, místě prodeje nebo příjemcem, strana, jež plátci službu 
konverze měny nabízí, sdělí plátci veškeré poplatky, jakož i směnný kurz, který bude při 
konverzi u platební transakce použit.  
Plátce musí se službou konverze měny na tomto základě souhlasit. 
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  32015L2366 čl. 60 odst. 
1, 2 a 3 

Informace o dalších poplatcích nebo slevách  
1. Pokud příjemce za použití určitého platebního prostředku požaduje poplatek nebo nabízí 
slevu, příjemce o tom informuje plátce před iniciováním platební transakce. 
2. Pokud poskytovatel platebních služeb nebo jiná osoba podílející se na transakci požaduje za 
použití určitého platebního prostředku poplatek, informuje o tom uživatele platebních služeb 
před iniciováním platební transakce. 
3. Povinnost uhradit poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 má plátce pouze tehdy, pokud byl s 
jejich plnou výší seznámen před iniciováním platební transakce. 

§ 254a Služba dynamické směny měn 
§ 254a 
Nabízí-li před zahájením platební 
transakce příjemce nebo jiná osoba 
prostřednictvím bankomatu nebo v místě 
prodeje zboží nebo poskytování služeb 
plátci směnu měn, informuje ten, kdo 
tuto službu nabízí, plátce před zahájením 
platební transakce o úplatě a o směnném 
kurzu, který má být při směně měn 
použit, jinak mu úplata nenáleží. 

32015L2366 čl. 59 odst. 
2 

2. Je-li služba konverze měny nabídnuta před iniciováním platební transakce a je-li tato služba 
konverze měny nabídnuta v bankomatu, místě prodeje nebo příjemcem, strana, jež plátci službu 
konverze měny nabízí, sdělí plátci veškeré poplatky, jakož i směnný kurz, který bude při 
konverzi u platební transakce použit.  
Plátce musí se službou konverze měny na tomto základě souhlasit. 
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§ 255 odst. 
1 až 3 

(1) Banka, zahraniční banka vykonávající 
činnost na území České republiky 
prostřednictvím pobočky a spořitelní a 
úvěrní družstvo bez zbytečného odkladu 
poté, co je platební instituce, instituce 
elektronických peněz, poskytovatel 
platebních služeb malého rozsahu, 
vydavatel elektronických peněz malého 
rozsahu, zahraniční platební instituce 
nebo zahraniční instituce elektronických 
peněz na vyzve k uzavření smlouvy o 
platebním účtu, předloží této osobě v 
podobě návrhu textu smlouvy návrh 
smluvních podmínek, které mají být 
obsahem smlouvy o platebním účtu a 
které jsou objektivní, přiměřené povaze 
daného platebního účtu a umožňují 
majiteli platebního účtu poskytovat 
platební služby. 
(2) Banka, zahraniční banka vykonávající 
činnost na území České republiky 
prostřednictvím pobočky a spořitelní 
nebo úvěrní družstvo uzavře s tím, kdo 
jejich návrh do 5 pracovních dnů přijal, 
smlouvu o platebním účtu na základě 
předloženého návrhu smluvních 
podmínek. Ustanovení § 1787 
občanského zákoníku se použije 
obdobně. 
(3) Banka, zahraniční banka vykonávající 
činnost na území České republiky 
prostřednictvím pobočky a spořitelní a 
úvěrní družstvo může vypovědět závazek 
ze smlouvy podle odstavce 2 nebo od 
této smlouvy odstoupit pouze tehdy, má-
li pro to spravedlivý důvod. 

32015L2366 čl. 36 Přístup k účtům vedeným v úvěrové instituci  
Členské státy zajistí, aby měly platební instituce na objektivním, nediskriminačním a 
přiměřeném základě přístup ke službám platebních účtů v úvěrových institucích. Tento přístup 
musí být dostatečně rozsáhlý, aby platebním institucím umožňoval poskytovat platební služby 
efektivně a bez překážek. 
 
Jakékoli odmítnutí úvěrová instituce řádně zdůvodní příslušnému orgánu. 
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§ 255 odst. 
4 a 5 

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí 
obdobně pro přístup k platebnímu účtu 
toho, kdo podal žádost o udělení 
povolení k činnosti platební instituce, 
instituce elektronických peněz, 
poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu, vydavatele elektronických 
peněz malého rozsahu, zahraniční 
platební instituce nebo zahraniční 
instituce elektronických peněz. Účinnost 
smlouvy o platebním účtu lze vázat na 
udělení příslušného povolení jeho 
majiteli platebního účtu. 
 (5) Odmítne-li banka, zahraniční banka 
vykonávající činnost na území České 
republiky prostřednictvím pobočky nebo 
spořitelní a úvěrní družstvo předložit 
návrh smluvních podmínek nebo uzavřít 
smlouvu o platebním účtu, vypoví-li 
závazek z této smlouvy nebo od této 
smlouvy odstoupí podle odstavce 1, 2, 3 
nebo 4, oznámí to bez zbytečného 
odkladu spolu s odůvodněním České 
národní bance. 

32015L2366 čl. 36 Přístup k účtům vedeným v úvěrové instituci  
Členské státy zajistí, aby měly platební instituce na objektivním, nediskriminačním a 
přiměřeném základě přístup ke službám platebních účtů v úvěrových institucích. Tento přístup 
musí být dostatečně rozsáhlý, aby platebním institucím umožňoval poskytovat platební služby 
efektivně a bez překážek. 
 
Jakékoli odmítnutí úvěrová instituce řádně zdůvodní příslušnému orgánu. 

§ 260  Poskytovatel zpřístupní v listinné podobě 
ve svých obchodních prostorách, a má-li 
zřízeny internetové stránky, tak také na 
nich informační dokument Evropské 
komise týkající se práv uživatele. 

32015L2366 čl. 103 
odst. 3, 4 a 
5 

3. Poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby byl informační leták snadno přístupný na jejich 
internetových stránkách, pokud existují, a v tištěné podobě na jejich pobočkách, u jejich 
zástupců a subjektů poskytujících pro ně outsourcing. 
4. Poskytovatelé platebních služeb neúčtují svým klientům za zpřístupňování informací podle 
tohoto článku žádné poplatky. 
5. Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením se ustanovení tohoto článku použijí pomocí 
jiných vhodných prostředků umožňujících, aby byly tyto informace k dispozici v přístupném 
formátu. 
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§ 44 
zákona č. 
6/1993 Sb. 

(1) Česká národní banka vykonává 
dohled nad 
a) bankami, pobočkami zahraničních 
bank, spořitelními a úvěrními družstvy, 
institucemi elektronických peněz, 
zahraničními institucemi elektronických 
peněz, které vykonávají činnost na území 
České republiky prostřednictvím své 
pobočky, vydavateli elektronických 
peněz malého rozsahu, platebními 
institucemi, zahraničními platebními 
institucemi, které vykonávají činnost na 
území České republiky prostřednictvím 
své pobočky, poskytovateli platebních 
služeb malého rozsahu, správci informací 
o platebním účtu, zahraničními správci 
informací o platebním účtu, kteří 
vykonávají činnost na území České 
republiky prostřednictvím své pobočky, 
poskytovateli služby dynamické směny 
měn, provozovateli platebních systémů s 
neodvolatelností zúčtování a nad 
bezpečným fungováním bankovního 
systému, 

32015L2366 čl. 22 odst. 
2 

2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle odstavce 1 měly veškeré pravomoci 
nezbytné pro plnění svých úkolů. 
 

  32009L0110 Čl. 3 odst. 1 
ve znění 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
(EU) 
2015/2366 

1. Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a články 
20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (1), včetně aktů v přenesené 
pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice 
obdobně na instituce elektronických peněz. 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

31998L0026 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 
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32009L0110 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí 
elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 
2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES 

32009L0044 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o 
neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 
2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru 

32009R0924 ve znění 32019R0518 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve 
Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 

32010L0078 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 
2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES 
a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) 

32012R0260 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické 
a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 

32014L0092 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků 
souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky 

32015R0751 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za 
karetní platební transakce 

32015L2366 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 
vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a 
zrušuje směrnice 2007/64/ES 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJTG2PJZ)




