
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 13. 12. 2019, s termínem dodání 

stanovisek do 16. 1. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČNB ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 9, § 42, § 59, § 68, § 100, § 117 a § 250 odst. 7 ZPS: 

Požadujeme u jednotlivých typů subjektů příslušná ustanovení doplnit tak, aby 

z právní úpravy jednoznačně vyplýval okamžik vzniku oprávnění. Současně 

požadujeme v jednotlivých ustanoveních doplnit časovou podmínku pro vznik 

společnosti (zápis do obchodního rejstříku), po jejímž uplynutí příslušné 

oprávnění zanikne. Důvodem navržené úpravy je skutečnost, že zakladatelé 

právnické osoby mohou odlišně od § 9 odst. 1 ZOK stanovit lhůtu, ve které musí 

být podán návrh na zápis zakládané právnické osoby do obchodního rejstříku. 

V takovém případě je pak umožněno, aby předběžná společnost, jíž bylo uděleno 

povolení k činnosti dle ZPS, existovala po dobu, která není nijak limitována. 

Taková situace není žádoucí, mj. proto, že během uvedené doby může dojít – a 

zpravidla dojde – ke změně okolností, za nichž bylo povolení uděleno. ČNB 

přitom v případě využití práva zakladatelů dle § 9 odst. 2 ZOK nemůže povolení 

neudělit a jediným způsobem, jak v daném případě postupovat, je přistoupit 

k zahájení řízení o odnětí povolení podle § 244 odst. 2 písm. a) ZPS. Současně 

absence požadované úpravy umožňuje, aby podnikatelská oprávnění podle ZPS 

byla udílena tzv. spícím společnostem, k jejichž aktivaci dojde až proto, aby na 

ně byla „převedena činnost“ subjektu, jemuž bylo odňato příslušné povolení, či 

společnostem zakládaným tzv. „do šuplíku“. V případě vzniklé společnosti na 

podobné situace pamatuje zejm. § 244 odst. 2 písm. c), e) a f) ZPS, nicméně 

v případě předběžné společnosti taková úprava chybí. Důvodem, pro který je 

zánik povolení vázán na právní událost (nezapsání společnosti do obchodního 

rejstříku), je to, že taková úprava umožňuje zánik oprávnění bez toho, aby 

o uvedené skutečnosti bylo rozhodováno ze strany ČNB. 

Současně požadujeme rozšířit tuto možnost i na řízení o udělení povolení 

Akceptováno jinak. 

S připomínkami obecně souhlasíme, dikce bude ale použita 

z legislativně technických důvodů jiná. Co se provozovatele 

platebního systému s neodvolatelností zúčtování týče, navrhované 

bylo vloženo jako nový § 118 odst. 3. 

 

§ 9 odst. 3 (obdobně u dalších subjektů): 

(3) Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce může 

podat i zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla. Česká 

národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti 

platební instituce, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat 

podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li 

právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení 

povolení k činnosti platební instituce nabylo právní moci, hledí se 

na toto povolení, jako by nebylo uděleno. 

 

§ 250 odst. 7: 

(7) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti o udělení povolení k 

činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce 

elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu, provozovatele platebního systému s neodvolatelností 

zúčtování nebo poskytovatele služby dynamické směny měn 

podané podle § 9 odst. 3, § 42 odst. 3, § 59 odst.  3, § 68 odst. 3, § 

100 odst. 3, § 118 odst. 3 nebo § 254d odst. 2, zapíše do seznamu 

podle § 249 odst. 1 právnickou osobu, jejíž zakladatel žádost 
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k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, aby mezi 

subjekty regulovanými týmž právním předpisem nedocházelo k neodůvodněným 

rozdílům.  

 

Navržené změny ustanovení: 

„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti PI/EMI/správce informací o platebním 

účtu (SIPÚ)/PPSMR/VEPMR/provozovatele platebního systému 

s neodvolatelností zúčtování může podat i zakladatel právnické osoby, která 

dosud nevznikla. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení 

k činnosti PI/EMI/SIPÚ/PPSMR/VEPMR/provozovatele platebního systému 

s neodvolatelností zúčtování, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat 

podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Oprávnění k činnosti 

PI/EMI/SIPÚ/PPSMR/VEPMR/provozovatele platebního systému 

s neodvolatelností zúčtování vzniká právnické osobě, která dosud nevznikla a 

které bylo uděleno povolení podle věty druhé, dnem vzniku této právnické 

osoby. Rozhodnutí o udělení povolení podle věty druhé se ruší, nedojde-li ke 

vzniku právnické osoby ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo 

právní moci.“ 

 

Vzhledem ke komplexnosti úpravy výslovně umožňující udílet příslušná 

povolení společnostem, jež nevznikly, je současně nezbytné adekvátně reagovat 

v oblasti vedení seznamů.  

Požadujeme proto do zákona doplnit nový odstavec 7, který zní:  

§ 250 

(...) 

(7) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti o udělení povolení k činnosti 

platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, 

správce informací o platebním účtu nebo provozovatele platebního systému 

s neodvolatelností zúčtování podané podle § 10 odst. 5, § 43 odst. 4, § 60 odst. 

4, § 69 odst. 5, § 101 odst. 4 nebo § 118 odst. 5, zapíše do seznamů podle § 249 

odst. 1 právnickou osobu, jejíž zakladatel žádost podal. V příslušném seznamu 

Česká národní banka také uvede, že oprávnění k činnosti vzniká dnem vzniku 

této právnické osoby. 

podal. V tomto seznamu Česká národní banka uvede, že právnická 

osoba dosud nevznikla. Tento údaj Česká národní banka ze 

seznamu vymaže bez zbytečného odkladu po vzniku právnické 

osoby. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 10, § 43 a § 69 ZPS: 

ČNB zásadně nesouhlasí s vypuštěním věty druhé § 10 odst. 2, § 43 odst. 2 a § 

69 odst. 2 a požaduje zachování dosavadního znění příslušných ustanovení. Po 

Vysvětleno. 

Úprava licenčního řízení vycházející ze správního řádu byla 

v zákoně o platebním styku č. 284/2009 Sb. několik let a 

nepůsobila větší problémy. 
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jejich vzoru požaduje upravit též § 60, § 101 a § 119 ZPS. 

Stávající úprava v souladu s PSD2 jako lex specialis ke správnímu řádu stanoví, 

že lhůta pro vydání meritorního rozhodnutí začíná běžet od okamžiku předložení 

žádosti prosté chybějících náležitostí a podstatných vad bránících v pokračování 

v řízení. Podle návrhu má tato lhůta nově běžet již od podání žádosti.  

ČNB v prvé řadě namítá rozpor navrhované úpravy s čl. 12 PSD2, který zvláštní 

režim předpokládá, a požaduje tak zvláštní úpravu vůči obecné úpravě 

vyplývající ze správního řádu. (srov. „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.“). Dle názoru ČNB odporuje navržená 

úprava požadavku úplné harmonizace vyplývajícímu z čl. 107 PSD2. V této 

souvislosti ČNB poukazuje na to, že navržením předmětné změny je fakticky 

konstatováno, že stávající znění ZPS není v souladu s PSD2, s čímž ČNB 

nesouhlasí. 

Z věcného hlediska ČNB považuje navržené úpravy za neopodstatněné. 

Navrhovaná úprava nepovede ke zlepšení pozice žadatele, natož pak 

k rychlejšímu projednávání žádostí o povolení. Jediným důsledkem těchto změn 

bude pouze nárůst administrativy a větší formalizace celého procesu. 

Vypuštění speciálního pravidla určujícího počátek běhu lhůty pro vydání 

rozhodnutí znamená, že ČNB bude v případě neúplné žádosti a žádosti trpící 

podstatnými vadami nucena přistupovat k přerušování řízení podle § 64 odst. 1 

písm. a) správního řádu. Z hlediska žadatele v takovém případě nedojde ke 

zlepšení jeho pozice v řízení oproti stávající právní úpravě, protože podle § 65 

odst. 1 správního řádu lhůta k vydání rozhodnutí ve věci přestane běžet již dnem 

podání vadné žádosti. Ve svém důsledku tak navrhovaná úprava povede toliko k 

nárůstu administrativy. Konkrétně se bude jednat o vydávání usnesení o přerušení 

řízení společně s výzvou k odstranění vad žádosti (namísto aktuálního stavu, kdy 

jsou vydávány pouze výzvy k odstranění vad žádosti) a případnou administraci 

rozkladů podaných proti usnesením o přerušení, jež nemají odkladný účinek, a 

rozhodování o nich.  

Vzhledem k tomu, že příslušná ustanovení ZPS stanovující procesní pravidla 

týkající se řízení o žádostech o povolení k činnosti PPSMR, VEPMR a 

platebního systému s neodvolatelností zúčtování (§ 60, § 101 a § 119 ZPS) 

obdobnou speciální úpravu neobsahují, dochází k zakotvení nedůvodných rozdílů 

v procesní úpravě. ČNB proto požaduje do těchto ustanovení po vzoru stávajících 

§ 10 odst. 2, § 43 odst. 2 a § 69 odst. 2 začlenit pravidlo, podle něhož lhůta pro 

vydání rozhodnutí (v případě PPSMR a VEPMR vyplývající ze správního řádu, 

Rozpor se směrnicí PSD II zde nevidíme, neboť správní řád zná 

institut přerušení řízení. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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v případě platebního systému s neodvolatelností zúčtování vyplývající z § 119 

odst. 1 ZPS) počíná běžet dnem, kdy byla předložena žádost splňující předepsané 

náležitosti, která netrpí ani jinými podstatnými vadami bránícími pokračování 

v řízení. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 10 odst. 5, § 43 odst. 4, § 60 odst. 4, § 69 odst. 5, § 101 

odst. 4 ZPS: 

ČNB zásadně nesouhlasí s vložením dotčených ustanovení.  

Podle navrhované úpravy má být žadateli umožněno, aby v případě, kdy povaha 

věci vylučuje či znesnadňuje předložení přílohy žádosti, žadatel osvědčil splnění 

podmínek jiným způsobem. 

ČNB považuje navrhované ustanovení nejen za nadbytečné a nesystematicky 

zařazené do ZPS (nerespektující úpravu ZPS), ale i nesrozumitelné. 

ČNB v prvé řadě poukazuje na obecná procesní pravidla a principy upravující 

přístup správního orgánu k dokazování vyplývající ze správního řádu, především 

pak na zásadu volného hodnocení důkazů (§ 50 odst. 4 správního řádu) a 

demonstrativní charakter výčtu důkazů uvedených ve správním řádu (§ 51 odst. 1 

správního řádu). Současně poukazuje na to, že z žádného předpisu upravujícího 

vedení řízení o žádostech podle ZPS nevyplývá, že by k prokázání určité 

skutečnosti mohl sloužit pouze konkrétní důkaz. To, zda určitý důkaz je 

způsobilý příslušnou skutečnost prokázat, vyplývá tedy pouze z povahy 

prokazované skutečnosti (např. existenci povinného pojištění nepůjde prokázat 

jinak než pojistnou smlouvou, smlouvou o budoucí pojistné smlouvě či příslibem 

pojišťovny uzavřít pojistnou smlouvu, a to bez ohledu na to, s jakými obtížemi 

lze takový důkaz obstarat). Tím, kdo bude hodnotit, zda určitá skutečnost byla 

způsobem požadovaným v § 3 správního řádu prokázána či nikoli, bude 

v předmětných řízeních vždy ČNB, a to navzdory navrhovanému ustanovení 

a textu „doložit jiným způsobem“. 

Dle ČNB současně dotčené ustanovení odporuje čl. 5 PSD, kde se jednoznačným 

způsobem stanoví, jaké podklady mají být s žádostmi předkládány.  

Pokud jde o problematiku nesystematičnosti, namítá ČNB, že ZPS nemůže 

obsahovat liberační ustanovení tohoto typu v situaci, kdy sám nestanoví žádnou 

z příloh, jež mají být s žádostí předloženy. Jinými slovy, pokud ZPS pouze 

stanoví, že k „žádosti mají být připojeny doklady osvědčující splnění těchto 

podmínek“, pak navrhované ustanovení, podle něhož „může žadatel osvědčit 

splnění podmínek jiným způsobem“, postrádá smysl. Liberační ustanovení, jaké 

je v daném případě navrhováno, musí být obsaženo v prováděcím předpise, jímž 

mají být podle záměru zákonodárce vymezeny přílohy žádosti. Tímto předpisem 

Akceptováno. 

Navrhované změny nebudou provedeny. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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je vyhláška č. 1/2018 Sb. 

Vyhláška č. 1/2018 Sb. obdobné ustanovení, jaké navrhuje předkladatel, obsahuje 

již nyní (viz § 23 odst. 1). Toto ustanovení je v řízeních vedených ČNB 

aplikováno v mezích čl. 5 PSD2, ale i obecných pokynů EBA. V této souvislosti 

ČNB poukazuje na to, že znění § 23 odst. 1 vyhlášky č. 1/2018 je výsledkem 

projednání, jehož byl předkladatel účastníkem.  

Pokud jde o otázku nesrozumitelnosti navrhovaného ustanovení, upozorňuje 

ČNB především na pojem „značně znesnadňuje“. Používání takovýchto 

nejasných právních pojmů klade pouze další nároky na ČNB a v žádném případě 

nevede k vyšší procesní jistotě žadatelů.  

Pro ČNB není srozumitelný ani záměr, který zpracovatel sleduje větou 

„Ustanovení § 3 a § 50 odst. 2 správního řádu tím nejsou dotčena“, neboť 

v navrhované úpravě nespatřuje jakoukoli možnou modifikaci dotčených pravidel 

správního řádu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 59 a § 100 ZPS – změna licenční podmínky PPSMR a 

VEPMR – sídlo: 

Uplatňujeme zásadní připomínku v podobě následujících návrhů na doplnění a 

změny: 

Navržené změny ustanovení: 

§ 59 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu žadateli,  

a) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice, nebo sídlo v jiném členském 

státě, ve kterém skutečně podniká, a sídlo nebo pobočku v České republice,  

§ 100 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu žadateli,  

a) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice, nebo sídlo v členském státě, 

ve kterém skutečně podniká, a sídlo nebo pobočku v České republice,  

Odůvodnění změny: 

Obecně považujeme za vhodné sjednotit jednotlivé licenční požadavky u žadatelů 

o povolení k poskytování platebních služeb, a to zejména u těch podmínek, u 

kterých není důvod činit mezi jednotlivými žadateli rozdíly. Typicky v případě 

požadavku na důvěryhodnost nebo sídla. Požadujeme proto po vzoru PI/EMI [§ 9 

odst. 1 písm. b) resp. 68 odst. 1 písm. b) ZPS] stanovit podmínku skutečného 

sídla i v případě PPSMR a VEPMR. Navrhované znění MF je zmatečné. Lze jej 

totiž chápat tak, že žadatel o PPSMR a VEPMR se sídlem v zahraničí má mít dvě 

Akceptováno jinak. 

PPSMR a VEPMR budou muset mít sídlo i skutečné sídlo v České 

republice nebo sídlo i skutečné sídlo v jiném členském státě a 

pobočku v ČR. V návaznosti na to bude doplněno i přechodné 

ustanovení. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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sídla. Požadujeme navrhované znění upravit dle návrhu. Vzhledem k tomu, že 

PPSMR v rámci poskytování platebních služeb fakticky toto povolení získávají 

bez úmyslu poskytovat platební služby v ČR a bez úmyslu provozovat, tzn. 

skutečně řídit činnost PPSMR a VEPMR v ČR, se navrhuje, aby bylo postaveno 

najisto, že poskytovat a řídit činnost PPSMR a VEPMR je třeba na území ČR 

(skutečné sídlo). V rámci dosavadní dohledové praxe totiž byly zaznamenány 

případy, kdy po získání povolení PPSMR a VEPMR poskytoval platební služby 

či vydával EP pouze v zahraničí. Takové jednání není ze strany ČNB efektivně 

postižitelné. Navíc banky, které musí v souladu s § 255 uzavřít s nebankovními 

poskytovateli smlouvu o platebním účtu, často argumentují tím, že dohlížené 

subjekty, a to zejména z řad PPSMR a VEPMR, nemají žádnou vazbu na ČR, 

resp. jejich platební služby nesměřují na území ČR. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 59 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) ZPS: 

Požadujeme ponechat písm. d) v původním znění. Z dohledové praxe ČNB 

vyplývá, že kvalita předkládaných dokumentů k žádostem o povolení PPSMR a 

VEPMR není dostatečná. Tato skutečnost do značné míry souvisí i s tím, že 

žadatelé často mají zásadní nedostatky již v samotném obchodním plánu, když 

nejsou schopni jednoznačně a srozumitelně popsat způsob provádění platebních 

služeb. V důsledku toho pak nemohou zavést a ani nejsou schopni uplatňovat 

odpovídající systém řízení bezpečnostních a provozních rizik (tj. správně 

identifikovat rizika a zavést odpovídající bezpečnostní opatření k jejich 

minimalizaci). Navrhovaným vypuštěním příslušné licenční podmínky se 

samotný problém ještě prohlubuje, protože na trhu pak mohou působit subjekty, 

jejichž systém řízení rizik nebude dostatečně robustní, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku bezpečnostního incidentu nebo podvodu, což může mít 

negativní dopad na peněžní prostředky nebo citlivá data uživatelů platebních 

služeb. V momentě, kdy bude tato licenční podmínka vypuštěna, dojde mj. i 

kvůli výraznému nárůstu počtu dohlížených subjektů k poklesu efektivity 

dohledu, když plnění této povinnosti bude vyhodnocováno u subjektů, které již 

poskytují služby, přičemž vynucování plnění povinností ze strany tohoto druhu 

subjektů je často zdlouhavé (dobrovolná náprava nedostatků často nepřichází a je 

nutné zahajovat správní řízení). 

Odstranění této licenční podmínky by navíc ohrozilo požadovanou úroveň 

bezpečnosti uživatelů a přineslo reputační riziko pro ČNB. Požadovaná změna by 

tak byla jednoznačně krokem zpět. 

Pro toto vypuštění tedy nevidíme žádný ospravedlnitelný důvod. Nelze mít za 

systémové, aby se problematika délky licenčních řízení řešila vypuštěním 

Akceptováno jinak. 

Uplatňování systému bezpečnostních a provozních rizik bude 

ponecháno v licenčních požadavcích, systém vyřizování stížností a 

reklamací uživatelů bude přesunut. Navíc budou doplněny 

navazující přestupky. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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licenční podmínky s tím, že subjekty zajistí její splnění až v průběhu výkonu své 

činnosti. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 59 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 1 písm. e) ZPS: 

ČNB požaduje sjednotit pravidla stanovující licenční požadavky různým 

žadatelům, resp. žadatelům o různá povolení, a to pokud je o požadavek 

důvěryhodnosti samotného žadatele, odborné způsobilosti vedoucích osob 

a důvěryhodnosti osob s kvalifikovanou účastí. 

Stávající úprava licenční požadavků obdobného charakteru je bezdůvodně 

odlišná, v některých případech i nedostatečná. Srov. např.:  

- požadavek na důvěryhodnost samotného žadatele, který v případě PI není 

stanoven, je v případě SIPÚ vymezen s využitím odkazu na překážky 

provozování živnosti [§ 42 odst. 1 písm. h)], v případě PPSMR je vymezen 

dvojím způsobem, a to vyjmenováním konkrétních trestných činů a současně 

odkazem na překážky provozování živnosti [§ 59 odst. 1 písm. e), f) a g)], 

v případě EMI není stanoven, v případě VEPMR je vymezen pouze 

s využitím odkazu na překážky provozování živnosti [§ 100 odst. 1 písm. 

g)]; 

- požadavek na odbornou způsobilost vedoucích osob PI [§ 9 odst. 1 písm. 

m)], SIPÚ [§ 42 odst. 1 písm. g)], PPSMR (požadavek chybí), EMI [§ 68 

odst. 1 písm. m)], VEPMR (požadavek chybí); 

- požadavek na důvěryhodnost osob s kvalifikovanou účastí u PI [§ 9 odst. 1 

písm. j), kde je důvěryhodnost chápána v plném rozsahu], u SIPÚ 

(požadavek chybí), u PPSMR [§ 59 odst. 1 písm. e), kde je důvěryhodnost 

chápána ve zúženém rozsahu], u EMI [§ 68 odst. 1 písm. j), kde je 

důvěryhodnost chápána v plném rozsahu] a u VEPMR [§ 100 odst. 1 písm. 

f), kde je důvěryhodnost chápána ve zúženém rozsahu]. 

Upozorňujeme, že bude třeba doplnit pro PPSMR a VEPMR zvláštní přechodné 

ustanovení týkající se navrhovaných změn.  

Akceptováno jinak. 

U PPSMR a VEPMR bude ustanovení upraveno následovně: 

 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele 

platebních služeb malého rozsahu žadateli,  

… 

f) který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat 

i vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm mají 

kvalifikovanou účast.  

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 59 odst. 5 a § 100 odst. 5 ZPS: 

S ohledem na připomínku č. 5 požadujeme odstavec zachovat.  

Akceptováno. 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 62 odst. 2 a § 103 odst. 2 ZPS: 

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou a požadujeme zachovat stávající podobu 

ustanovení.  

Navrhovaná změna umožní PPSMR či VEPMR v podstatě nekontrolovatelně 

obcházet zákonné limity objemu provedených platebních transakcí, a to po celou 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 62 odst. 2 bude úplně zrušeno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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dobu, po kterou bude ČNB posuzovat žadatelovu žádost. Přitom si lze představit 

případ, kdy žadatel bude záměrně správní řízení prodlužovat (např. podáváním 

blanketních žádostí). Smyslem ustanovení má být, aby PPSMR či VEPMR 

v případě, kdy hrozí překročení zákonných limitů, pozastavil přijímání nových 

klientů, a to až do doby, kdy získá licenci PI nebo EMI. Má tak být zajištěno, že 

činnost v rozsahu převyšujícím zákonem stanovenou úroveň mohou vykonávat 

pouze ty subjekty, na něž jsou kladeny mnohem přísnější kvalitativní požadavky 

na zajištění výkonu činnosti. 

Dle navrhované úpravy pak ztrácí smysl i licenční podmínka předložení 

obchodního plánu, který je v souladu s podmínkami § 58 odst. 2, resp. § 99 odst. 

2 a 3 ZPS. Jejím jediným projevem by dle této navrhované úpravy bylo, aby 

PPSMR a VEPMR byl schopen do 30 dnů identifikovat, že byl překročen objem 

provedených platebních transakcí, a podat žádost o PI nebo EMI. V současné 

podobě se dle licenční a dohledové praxe u PPSMR a VEPMR vyžaduje 

prokázání systémů včasného varování ohledně rizika překročení limitů tak, aby 

bylo zajištěno, že daný limit nebude překračován, což zahrnuje jak včasné podání 

žádosti o PI/EMI, tak např. dočasné omezení akvizice nových klientů. 

V daném návrhu spatřujeme rovněž výkladové nejasnosti v případě zastavení 

řízení, resp. zamítnutí žádosti o udělení povolení k činnosti PI/EMI. Není jasné, 

zda bude možné poté odejmout povolení PPSMR či VEPMR nebo uložit pokutu. 

Nelze ani vyloučit situace, kdy dotčený subjekt žádost podá v podstatě obratem 

opakovaně, aniž by reálně svoji činnost stále v roli PPSMR a VEPMR jakkoli 

upravil či pozměnil. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 160 odst. 4 ZPS: 

Domníváme se, že navrhovaná změna dopadne kromě trvalých příkazů i na 

karetní platební transakce, které z hlediska jejich podstaty bez souhlasu příjemce 

odvolat nelze. 

Požadujeme proto upravit následovně: 

§ 160 

Odvolání platebního příkazu 

(1) Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není platební 

příkaz přijat.  

CELEX: 32015L2366 

(2) Platební příkaz podle § 158 odst. 2 nelze odvolat poté, co uplynula provozní 

doba poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v němž je platební příkaz 

přijat.  

CELEX: 32015L2366 

Akceptováno jinak. 

Změna bude provedena, použijeme ale jinou textaci. 

 

(3) Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, 

nelze odvolat poté, co jej plátce předal příjemci. Nepřímo daný 

platební příkaz, nejde-li o platební příkaz podle § 158 odst. 2,  

nelze odvolat poté, co jej plátce předal poskytovateli služby 

nepřímého dání platebního příkazu.  

 

 (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. V případě trvalého 

příkazu to platí pouze pro první platební transakci. 
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(3) Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, nelze odvolat 

poté, co jej plátce předal příjemci. Nepřímo daný platební příkaz nelze odvolat 

poté, co jej plátce předal poskytovateli služby nepřímého dání platebního 

příkazu.  

CELEX: 32015L2366 

(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; 

souhlas příjemce se nevyžaduje to neplatí v případě nepřímo daného platebního 

příkazu podle § 158 odstavce 2. Tím není dotčen odstavec 2. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 231 odst. 1 ZPS: 

K písm. c): 

Považujeme za vhodné ponechání přestupku. Sankce má v tomto případě 

odstrašující efekt. Důvodová zpráva argumentuje obecnou úpravou v OZ a 

absolutní neplatností takové výpovědi. Upozorňujeme, že soudy, resp. finanční 

arbitr, posuzují neplatnost spíše konzervativně (nejsou přitom vázány právním 

názorem MF ani ČNB). 

K písm. e): 

Nepovažujeme za účelné rušení přestupku s podaným odůvodněním, že daný 

problém je možno řešit sankcemi za nedodržování lhůt pro provedení platební 

transakce. Je pravdou, že neoprávněné odmítnutí platebního příkazu má za 

následek neprovedení platební transakce v příslušných lhůtách. Na druhou stranu 

je otázkou, zda je možné sankcionovat poskytovatele za nedodržení lhůty pro 

provedení platební transakce, když žádná platební transakce nebyla realizována, 

byť v důsledku neoprávněného odmítnutí platebního příkazu ze strany 

poskytovatele. 

MF v důvodové zprávě uvádí, že smyslem novely bylo mimo jiné provést změny 

v oblasti správního trestání v návaznosti na usnesení vlády č. 866 ze dne 5. října 

2016 a v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy přestupků vydanými 

Ministerstvem vnitra ČR. ČNB je však toho názoru, že oblast finančních služeb, 

zejména potom služeb platebních, vykazuje specifika z hlediska svého významu, 

a tudíž i potřeby ochrany příslušných uživatelů těchto služeb.  

Jedinečnost povahy soukromoprávních vztahů utvářejících se v rámci placení a 

poskytování platebních služeb dokládá právní úprava obsažená v evropské 

legislativě v PSD2, konkrétně v ustanovení čl. 103: „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 

Vysvětleno. 

Přestupek podle písm. c) bude zrušen. Z důvodové zprávy bude 

vypuštěn odkaz na § 1812 OZ a dovození absolutní neplatnosti. 

Bude akcentována možnost spotřebitele bránit se výpovědi před 

finančním arbitrem. 

 

Přestupek podle písmene e) bude taktéž zrušen. Došlo ke shodě, že 

je tato skutková podstata nadbytečná. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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účinné, přiměřené a odrazující.“. Podobně také čl. 13 nařízení o přeshraničních 

platbách: „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.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 231 odst. 5 ZPS: 

Nesouhlasíme s vypuštěním přestupku. Nedomníváme se, že neoprávněné 

provádění srážek z částky platební transakce má na plátce fakticky totožný dopad 

jako nesprávné provedení platební transakce. V případě neoprávněně provedené 

srážky z částky provedené transakce není uživatel, zejména pak spotřebitel, 

dostatečně motivován k tomu, aby se obrátil na soud či finančního arbitra a žádal 

navrácení takto neoprávněně stržené částky, ledaže by se jednalo o významnou 

částku, např. v řádech stovek či tisíců Kč. Poskytovatel by tak nebyl nucen od 

takové praxe dobrovolně ustupovat, přičemž z ní může významně profitovat 

(vzhledem k množství prováděných platebních transakcí). 

Akceptováno. 

Přestupek bude ponechán. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 234 odst. 5 ZPS: 

V návaznosti na úpravu ustanovení § 255 požadujeme upravit sankce za jeho 

nerespektování ze strany úvěrových institucí. 

Požadované změny ustanovení: 

Další přestupky 

§ 234 

(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, nebo  

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle 

§ 237 odst. 3.  

CELEX: 32015L2366 

(2) Osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že  

a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo 

požadovaná vysvětlení podle § 237 odst. 3,  

b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 242 odst. 1 

písm. b) až i), nebo  

Akceptováno jinak. 

Přestupky byly upraveny v návaznosti na nové znění § 255. 

 

(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 nebo 3 neuzavře smlouvu o platebním 

účtu, vypoví závazek ze smlouvy o platebním účtu nebo od této 

smlouvy odstoupí, nebo 

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 255 odst. 2. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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c) nesplní informační povinnost podle § 242 odst. 2.  

CELEX: 32015L2366 

(3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí přestupku tím, že  

a) nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 202 odst. 

1,  

b) nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 202 odst. 2, nebo  

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 202 odst. 3. 

CELEX: 32014L0092 

(4) Příjemce se dopustí přestupku tím, že požaduje úplatu za použití platebního 

prostředku v rozporu s § 254 odst. 2. 

CELEX: 32015L2366 

(5) Úvěrová instituce se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 255 odst. 1 a 3 odmítne uzavřít smlouvu o platebním účtu, 

vypoví závazek ze smlouvy o platebním účtu, nebo od této smlouvy odstoupí, 

nebo 

b) nesplní oznamovací povinnost nebo neposkytne vysvětlení podle § 255 odst. 2 

a 3. 

CELEX: 32015L2366 

(46) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo 

odstavce 2 písm. c), 

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 

písm. a) nebo b), nebo 

d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4, 

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), odstavce 2 

písm. c), odstavce 5 písm. b), 

d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. 

a) nebo b) nebo odstavce 5 písm. a), nebo  

e) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).  

 

Odůvodnění změny: 

Smyslem změny je zajistit efektivní výkon dohledu nad dodržováním požadavku 

týkajícího se přístupu nebankovních poskytovatelů platebních služeb k platebním 

účtům. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 237 odst. 1 ZPS: 

Nesouhlasíme s navrhovanými změnami v ustanovení § 237 a požadujeme 

zachovat dosavadní znění. Změny považujeme za nadbytečné. Navíc by došlo 

k nepřímé novele zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB. Není totiž zřejmé, v případě 

kterých oblastí a osob má ČNB provádět dohled (ochrana spotřebitele, AML?). 

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB provádí ČNB dohled nad ochranou 

spotřebitele jen ve vymezených oblastech (smlouvy o finančních službách 

uzavírané na dálku, dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, 

nikoliv např. služby uzavírané mimo obchodní provozovny, dodržování zákazu 

nepřiměřených podmínek apod.) a jen v případě subjektů, kterým udílí licenci 

(jedná se o podmínky kumulativní). Dle návrhu MF by ČNB prováděla dohled 

nad ochranou spotřebitele u jí dohlížených činností i u jí nelicencovaných 

subjektů. Navíc by ČNB měla dohlížet cokoliv, co je v jiných zákonech myšleno 

jako „postup při výkonu činnosti, jež je platební službou“. DZ pouze konstatuje, 

že se dotčenými změnami upřesňuje rozsah dohledové pravomoci ČNB, avšak 

bez dalšího vysvětlení. Vzhledem k tomu, že se dotčeným ustanovením zasahuje 

do pravomocí ČNB, považujeme za potřebné změny v tomto paragrafu nejprve 

uspokojivě odůvodnit.  

Alternativně navrhujeme do ZPS výslovně doplnit specifikaci rozsahu 

dohlížených činností ČNB dle navrhovaného písm. d). 

Akceptováno jinak; vysvětleno. 

Doplnění předmětného ustanovení má svoje opodstatnění, a to 

především z důvodu dohledu nad dodržováním povinností 

plynoucích z části šesté ZOPS. Na základě dohody bude znění 

upraveno následovně: 

„d) osoby oprávněné poskytovat platební služby stanovených tímto 

zákonem.“ 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 254a – § 254i ZPS: 

Nesouhlasíme ani se zavedením nové licenční kategorie poskytovatele 

dynamické směny měn (služba DCC), ani s tím, že by povolení těmto subjektům 

udělovala ČNB a tuto kategorii poskytovatelů dohlížela.  

Není zřejmé, proč by tento dohled měla vykonávat právě ČNB a proč by měla 

vzniknout nová kategorie licencovaných poskytovatelů. Jedná se v zásadě 

o dohled nad dodržováním soukromoprávních povinností při poskytování služby 

DCC provozovateli nezávislých bankomatů, kteří tak činí na základě 

živnostenského oprávnění. Tuto formu dohledu by dle názoru ČNB měl 

vykonávat stát (konkrétně zřejmě Česká obchodní inspekce), nikoli centrální 

banka. Přenesení dohledové pravomoci na ČNB by mohlo být pokládáno za 

jsoucí v rozporu se zákazem měnového financování. Upozorňujeme v této 

souvislosti na nutnost konzultace návrhu s ECB. 

Návrh navíc nestanoví, jaké povinnosti by v případě „poskytovatelů služby 

dynamické směny měn“ měla ČNB dohlížet. Nerozlišuje ani mezi „poskytovateli 

služby dynamické směny měn“ se sídlem v ČR a se sídlem v zahraničí, ani mezi 

Neakceptováno; rozpor týkající se dohledu nad službou 

dynamické směny měn. 

Hlášení umístnění bankomatů nebude vyžadováno, bude řešeno 

pomocí stávající legislativy. 
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dohledem nad dodržováním veřejnoprávních a soukromoprávních povinností. 

V § 254i ZPS se navíc nově pro poskytovatele dynamické směny měn, ale i pro 

veškeré osoby oprávněné poskytovat platební služby podle § 5, tedy např. banky, 

družstevní záložny, platební instituce nebo i zahraniční banky, zavádí nová 

oznamovací povinnost vůči ČNB, a to ohledně umístění každého svého 

bankomatu, který dynamickou směnu měn umožňuje. Dle zpracovatele je 

důvodem stanovení této povinnosti možnost účinnějšího dohledu vykonávaného 

ze strany ČNB. Porušení této povinnosti je dokonce kvalifikováno jako přestupek 

s pokutou až do výše 1 000 000 Kč [(srov. § 233 odst. 1 písm. d) a § 233a odst. 1 

písm. e)]. Takto široce ex ante koncipované informační povinnosti ČNB 

nerozumí, považuje ji za nepotřebnou a nadbytečně zatěžující. Tím spíše pak 

nepovažuje za potřebné stanovit navazující přestupek podle § 233 odst. 1 písm. 

d) ZPS. 

ČNB poukazuje na to, že podle stávajících předpisů upravujících podnikání na 

finančním trhu může již nyní od dohlížených subjektů vymezených v § 5 ZPS 

vyžadovat informace potřebné pro výkon dohledu, tedy i informace o 

provozovaných bankomatech (viz např. § 24 ZoB, § 237 ZPS, 38a zákona č. 

6/1993 Sb. o ČNB). Plnění takové informační povinnosti je již nyní v zásadě 

vymahatelné uložením pokuty. Z výše uvedených důvodů rovněž nesouhlasíme 

se zavedením notifikační povinnosti o bankomatech, prostřednictvím kterých tyto 

subjekty službu DCC hodlají poskytovat.  

Pokud by ČNB měla vykonávat dohled nad poskytovateli služby DCC, která je 

nabízena prostřednictvím bankomatu, mělo by se tak stát s využitím stávající 

právní úpravy a nezavádět nový druh licence. Logicky se vzhledem k povaze 

služby nabízí povolení k činnosti směnárníka podle zákona č. 277/2013 Sb., o 

směnárenské činnosti. Služba DCC prováděná prostřednictvím bankomatu by 

nadále nebyla považována za směnárenský obchod, ale poskytovat službu DCC 

prostřednictvím bankomatu by podle § 254b ZPS mohl vedle osob podle § 5 ZPS 

i držitel povolení k činnosti směnárníka podle § 6 zákona o směnárenské činnosti. 

Navržená ustanovení § 254c až § 254i by bylo možné vypustit. To však nic 

nemění na tom, že ČNB umístění dohledu nad poskytovateli služby DCC 

prostřednictvím bankomatu do ČNB zásadně odmítá, neboť takové řešení 

nepokládá za systémově správné. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K návrhu novely § 255 ZPS: 

Požadujeme navrhované ustanovení § 255 nahradit níže uvedeným zněním: 

§ 255 

Přístup k platebním účtům 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení upraveno dle dohody s připomínkovým místem. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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(1) Banka, zahraniční banka poskytující platební služby na území České 

republiky prostřednictvím pobočky a spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen 

„úvěrová instituce“) poskytující platební služby uzavře s platební institucí, 

institucí elektronických peněz, poskytovatelem platebních služeb malého 

rozsahu, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, zahraniční platební 

institucí nebo zahraniční institucí elektronických peněz na jejich žádost smlouvu 

o platebním účtu, která umožňuje jeho majiteli poskytovat platební služby 

efektivně a bez překážek, a to za objektivních, nediskriminačních a přiměřených 

podmínek. Úvěrová instituce není povinna smlouvu podle věty první uzavřít a je 

oprávněna již sjednanou smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit pouze z 

důvodů stanovených právním předpisem nebo z jiných důvodů, které jsou 

objektivní, nediskriminační a přiměřené.  

CELEX: 32015L2366 

(2) Odmítne-li úvěrová instituce uzavřít smlouvu o platebním účtu podle 

odstavce 1, vypoví-li závazek z této smlouvy nebo od této smlouvy odstoupí, je 

povinna takový postup oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, 

včetně řádného zdůvodnění. Zároveň poskytne přiměřené vysvětlení dotčené 

platební instituci, instituci elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb 

malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platební 

instituci nebo zahraniční instituci elektronických peněz, a to v rozsahu, v jakém 

nebrání poskytnutí vysvětlení jiný právní předpis.1 

CELEX: 32015L2366 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 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 držiteli. 

CELEX: 32015L2366 

 

Odůvodnění změny: 

Návrh umožňuje úvěrové instituci, aby odmítla zřídit platební účet na základě 

neurčitého právního pojmu „spravedlivý důvod“. „Spravedlivý důvod“ je 

z našeho pohledu zcela nekonkrétní a ke stanovení veřejnoprávních povinností na 

finančním trhu nepoužívaný, a tudíž i nevhodný pojem. Používá jej sice 

soukromé právo, ale v jiném významu a pro zcela odlišné účely. Jeho výklad pro 

 
1 Např. § 38 a násl. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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účely přístupu k platebním účtům by byl proto obtížný a pro zúčastněné strany 

matoucí. Dále návrh nezohledňuje skutečnost, že ustanovení se nevztahuje na 

úvěrové instituce, které neposkytují platební služby. V návrhu také považujeme 

za vhodné doplnit povinnost úvěrové instituce poskytnout dotčenému 

nebankovnímu poskytovateli platebních služeb přiměřené vysvětlení v rozsahu, 

v jakém tomu nebrání jiný právní předpis.2 To zajistí, že žadatel o povolení 

k poskytování platebních služeb nebude ze strany úvěrové instituce přehlížen. 

S ohledem na výše uvedené proto předkládáme vlastní návrh ustanovení § 255 

s následujícím odůvodněním: 

Změna navrhovaná ČNB zpřesňuje povinnosti úvěrových institucí související s 

vedením platebních účtů tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb. 

Úvěrové instituce budou mít povinnost umožnit přístup k platebním účtům 

nebankovním poskytovatelům platebních služeb a vydavatelům elektronických 

peněz s cílem umožnit jim efektivně a bez nepřiměřených překážek poskytovat 

platební služby. Podmínky smlouvy musí být ze strany úvěrové instituce 

nastaveny v souladu s PSD2 objektivně, nediskriminačně a přiměřeně, tj. např. 

překážky poskytování platebních služeb jsou možné jen tehdy, pokud je to 

přiměřené.  

Upřesňuje se skutečnost, jež byla dovozována již doposud, že ustanovení se 

nevztahuje na úvěrové instituce, které neposkytují platební služby. 

Z povinnosti uzavřít takovou smlouvu jsou připouštěny výjimky v případech, kdy 

tak stanoví právní předpis nebo jsou-li dány jiné objektivní, nediskriminační a 

přiměřené důvody. O důvody stanovené právním předpisem jde zejména 

v případě, kdy právní předpis výslovně zakazuje navázání obchodního vztahu 

(např. při nedostatečné identifikaci klienta nebo pochybách při kontrole klienta 

podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Přestože se jedná o 

důvod svou povahou objektivní, je nutné jej v zákoně uvést samostatně, neboť se 

uplatňuje samostatně a není závislý na dalších kritériích nediskriminace a 

přiměřenosti. Dalším objektivním důvodem může být chybějící infrastruktura pro 

poskytování konkrétních služeb nebo povinnosti spojené s řízením rizik (např. 

opakované nebo závažné porušení závazku ze smlouvy o platebním účtu ze 

strany nebankovního poskytovatele platebních služeb). Tyto objektivní okolnosti 

je však nutné posuzovat současně s kritérii nediskriminace a přiměřenosti. 

Diskriminací není například, pokud úvěrová instituce odmítá uzavřít smlouvu 

o platebním účtu z důvodu, že její obchodní model je zaměřen výhradně na 

služby fyzickým osobám - spotřebitelům. Posouzení přiměřenosti se týká 

 
2 Např. § 38 a násl. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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zejména podmínek poskytování takové služby, které by neměly směřovat 

k umělému nastavování bariér, např. zcela nepřiměřenými poplatky.  

Odmítne-li úvěrová instituce smlouvu o platebním účtu uzavřít, vypoví-li 

smlouvu nebo od ní odstoupí, je povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit 

České národní bance. Aby Česká národní banka mohla ověřit, že úvěrová 

instituce postupovala na základě důvodů stanovených právním předpisem nebo 

na základě objektivních, nediskriminačních a přiměřených důvodů, měla by 

úvěrová instituce svůj postup řádné zdůvodnit (tj. její odůvodnění by mělo 

obsahovat konkrétní důvod či důvody odmítnutí, výpovědi či odstoupení, a 

pokud je to relevantní, také analýzu rizik, kterou úvěrová instituce v případě 

konkrétního žadatele o platební účet provedla a která zdůvodňuje její postup). 

Ustanovení je nově rozšířeno i na osoby, které podaly žádost o udělení povolení 

k činnosti nebankovního poskytovatele platebních služeb. Již v žádosti o 

povolení k činnosti totiž tyto osoby musí dokládat, že mají uzavřenou smlouvu o 

platebním účtu podle § 255 či návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření. Jedná 

se o podmínku pro udělení povolení. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 12, § 45, § 62, § 71, § 103, § 120 ZPS: 

V návaznosti na doplnění postupu v případě udělení povolení před vznikem 

společnosti požadujeme tuto novou úpravu zohlednit v ustanoveních o zániku 

příslušného povolení. Navrhované doplnění navazuje na příslušné nové odstavce 

u poskytovatelů a zdůrazňuje zánik povolení ex lege. 

Obdobně navrhujeme doplnit u SIPÚ, EMI, PPSMR, VEPMR a PPSNZ 

(provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování). 

Navržené změny ZPS: 

§ 12 

Povolení k činnosti platební instituce zaniká dnem 

(...) 

c) vykonatelnosti rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila platební 

instituci povolení k činnosti instituce elektronických peněz, povolení k činnosti 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, povolení k činnosti vydavatele 

elektronických peněz malého rozsahu nebo povolení k činnosti správce informací 

o platebním účtu, nebo 

d) nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti platební 

instituce, nebo 

e) následujícím po 6 měsících ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení 

k činnosti platební instituce nabylo právní moci, aniž by došlo ke vzniku 

právnické osoby podle zvláštního zákona. 

Akceptováno jinak; vysvětleno. 

Navrhovaná změna je u platební instituce de facto promítnuta v § 

9 odst. 3 (u dalších subjektů pak v paralelních ustanoveních). 

Pokud do šesti měsíců od udělení povolení právnická osoba 

nevznikne, na povolení se hledí, jako by nebylo uděleno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 22 a § 80 ZPS: 

Máme za to, že ve stávajících ustanoveních ZPS týkajících se ochrany peněžních 

prostředků klienta je chyba vzniklá nesprávnou transpozicí směrnice, která 

umožňuje, aby peněžní prostředky svěřené k provádění platebních transakcí a 

elektronické peníze v oběhu nebyly kryté, pokud je poskytovatel, resp. vydavatel, 

převede jinému držiteli či instituci. Jiná instituce je sice chrání, ale pouze proti 

svému úpadku, nikoliv proti úpadku původního poskytovatele resp. vydavatele. 

Pokud zkrachuje úvěrová instituce, která vede účet, na němž jsou peněžní 

prostředky poskytovatele, resp. elektronické peníze jiného vydavatele, budou tyto 

prostředky zvláštním institucionálním správcem vydány držitelům. Pokud ale 

zkrachuje poskytovatel, resp. vydavatel elektronických peněz, jsou jím přijaté 

peněžní prostředky, resp. vydané elektronické peníze, bezcenné, nelze je zpětně 

vyměnit, proti čemuž má držitele chránit ringfencing vydavatelem. 

Navržené změny ustanovení: 

§ 22 

(1) Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební 

transakce, musí být 

a) evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce a od 

peněžních prostředků jiných osob s výjimkou ostatních peněžních prostředků, 

které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, a 

b) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je platební instituce 

obdržela, uloženy na samostatném účtu platební instituce u banky, spořitelního a 

úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční 

banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu 

srovnatelnému s dohledem České národní banky, nebo musí být investovány do 

likvidních aktiv s nízkým rizikem, a to až do doby, než je platební instituce předá 

příjemci, nebo k provedení platební transakce jinému poskytovateli. 

§ 80 

(1) Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo 

které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, 

musí být 

a) evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků instituce elektronických 

peněz a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou ostatních peněžních 

prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly 

instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, a 

b) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je instituce 

elektronických peněz obdržela, uloženy na samostatném účtu instituce 

Akceptováno jinak. 

S navrženou změnou obecně souhlasíme, textaci nicméně zvolíme 

nepatrně rozdílnou: 

 
„b) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je platební 

instituce obdržela, uloženy na samostatném účtu platební instituce u 
banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v 

členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském 

státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní 
banky, nebo musí být investovány do likvidních aktiv s nízkým rizikem, 

nepředá-li je platební instituce příjemci nebo v rámci provedení platební 

transakce jinému poskytovateli.“. 
 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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elektronických peněz u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky 

se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském 

státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, 

nebo musí být investovány do likvidních aktiv s nízkým rizikem, a to až do doby, 

nepředá-li než je instituce elektronických peněz předá příjemci, nebo k provedení 

platební transakce jinému poskytovateli, nebo do okamžiku stažení 

elektronických peněz z oběhu. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 59 a § 100 ZPS – nové licenční podmínky u PPSMR a VEPMR – 

požadavek na poskytování platebních služeb v ČR a na předložení AML 

předpisu: 

V příslušných ustanoveních navrhujeme následující změny: 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V případě PPSMR: 

Díl 2 

Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 

Udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 

§ 59 

(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 pobočku v 

České republice, 

b) jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v 

souladu s podmínkami stanovenými v § 58 odst. 2, 

c) který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, které mu uživatelé svěřili k 

provedení platební transakce, 

d) který má zaveden systém řízení bezpečnostních a provozních rizik a systém 

vyřizování stížností a reklamací uživatelů, 

e) který má zaveden systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění 

povinností a souvisejících opatření, která směřují k předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ef) 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 vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm mají kvalifikovanou 

účast, 

fg) u něhož nenastala skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, a 

gh) který, je-li fyzickou osobou, splňuje všeobecné podmínky provozování 

Ad písm. i): Akceptováno jinak. 

Navrhovaná podmínka podle písmene i) bude doplněna jako 

důvod odnětí povolení do § 244. 

 

 

Ad AML: Akceptováno jinak. 

Na AML systémy dopadá § 21 a 21a AML zákona. Bude proto 

zvoleno následující znění: 

„který má zaveden systém vnitřních kontrolních mechanismů 

směřujících ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,“ 
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živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání., a 

i) který bude poskytovat platební služby v České republice. 

 

V případě VEPMR: 

Díl 2 

Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

Udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

§ 100 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu žadateli, 

a) který je právnickou osobou, 

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

České republice, 

c) jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v 

souladu s podmínkami stanovenými v § 99 odst. 2 a 3, 

d) který má zaveden systém řízení bezpečnostních a provozních rizik a systém 

vyřizování stížností a reklamací uživatelů, 

e) který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly 

vydány elektronické peníze (nebo které mu byly svěřeny k provedení platební 

transakce), 

f) který má zaveden systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění 

povinností a souvisejících opatření, která směřují k předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

fg) jestliže žádná z jeho vedoucích osob nebyla odsouzena 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, a 

gh) u něhož nenastala skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání., a 

i) který bude vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby(, které se 

týkají elektronických peněz,) v České republice.  

 

V návaznosti na tuto změnu požadujeme rovněž doplnit v čl. II návrhu zákona 

přechodná ustanovení se lhůtou k doložení nové podmínky u stávajících PPSMR 

a VEPMR: 

 

PPSMR:  

Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého 
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rozsahu podle zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o 

udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle 

tohoto zákona; v řízení o ní se dále postupuje podle tohoto zákona. 

 

VEPMR: 

Žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu podle zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o 

udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

podle tohoto zákona; v řízení o ní se dále postupuje podle tohoto zákona. 

 

Odůvodnění změny: 

Možnost posoudit AML systém žadatele souvisí hlavně s povinností bank 

otevírat žadatelům platební účty. Aktuálně banky velice často argumentují, že 

dohlížené subjekty, zejména z řad PPSMR a VEPMR, nemají zavedeny příslušné 

AML postupy, resp. jsou z hlediska AML rizikové (např. transakce do rizikových 

zemí, rizikoví klienti apod.). Touto novou úpravou bude možné zajistit alespoň 

elementární úroveň nastavení předmětných opatření ve vztahu ke konkrétní 

činnosti, kterou žadatel hodlá vykonávat.   

Dále požadujeme zákon upravit tak, aby bylo zřejmé, že PPSMR a VEPMR musí 

poskytovat platební služby na území ČR. V rámci dosavadní dohledové praxe 

totiž byly zaznamenány případy, kdy po získání povolení PPSMR nebo VEPMR 

poskytoval platební služby či vydával EP pouze v zahraničí. Takové jednání však 

dosud není efektivně postižitelné. Stejně jako výše i v tomto případě banky velice 

často argumentují tím, že dohlížené subjekty, zejména z řad PPSMR a VEPMR, 

nemají žádnou vazbu na ČR, resp. jejich platební služby nesměřují na území ČR.  

V návaznosti na navrhovanou změnu v rozsahu činnosti VEPMR (ustanovení § 

99, § 100, § 105, § 106) bude zapotřebí aplikovat i text v § 100 odst. 1 písm. e) a 

i) v závorkách: „nebo které mu byly svěřeny k provedení platební transakce“ a 

„které se týkají elektronických peněz“. V případě, že tato změna nebude 

akceptována, text v závorkách „nebo které mu byly svěřeny k provedení platební 

transakce“ a „které se týkají elektronických peněz“ bude potřeba vypustit. 

V případě, že nebude vyhověno připomínce k omezení činnosti u VEPMR pouze 

na poskytování platebních služeb týkajících se elektronických peněz, bude 

potřeba text v závorce odstranit. 
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K § 99, § 100, § 105, § 106 ZPS – změna rozsahu oprávnění VEPMR: 

V příslušných ustanoveních požadujeme následující změny: 

§ 99 

(1) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu je právnická osoba, která je 

oprávněna vydávat elektronické peníze na základě povolení k činnosti vydavatele 

elektronických peněz malého rozsahu, které jí udělila Česká národní banka. 

Ustanovení § 67 se, vyjma odst. 1 písm. c), použije obdobně. Poskytovat 

spotřebitelský úvěr, k jehož poskytování jsou podle zákona upravujícího 

spotřebitelský úvěr oprávněny pouze určité osoby, je však vydavatel 

elektronických peněz malého rozsahu oprávněn pouze tehdy, jestliže se jeho 

povolení k činnosti vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru. 

(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. 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. 

 (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 ostatní vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří 

jsou členy téže skupiny, včetně platebních transakcí provedených prostřednictvím 

jejich pověřených zástupců. 

(4) Poskytuje-li vydavatel elektronických peněz malého rozsahu platební služby, 

které se netýkají elektronických peněz, kratší dobu než 12 měsíců, vychází se při 

určení částky provedených platebních transakcí podle odstavce 3 z jeho 

obchodního plánu. 

Vysvětleno. 

Jednalo by se o zásadní změnu, která by měla velké dopady. Návrh 

jde zcela nad rámec navržené novely. Nebyly přezkoumány 

dopady takové úpravy. 

Kromě toho, evropská úprava s tím, že vydavatelé elektronických 

peněz malého rozsahu budou poskytovat i platební služby 

netýkající se elektronických peněz, počítá. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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(53) Průměrem elektronických peněz v oběhu se pro účely tohoto zákona rozumí 

aritmetický průměr výše závazků vydavatele vyplývajících z elektronických peněz 

na konci kalendářního dne za posledních 6 kalendářních měsíců. 

§ 100 

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu žadateli, 

a) který je právnickou osobou, 

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

České republice, 

c) jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v 

souladu s podmínkami stanovenými v § 99 odst. 2 a 3, 

d) který má zaveden systém řízení bezpečnostních a provozních rizik a systém 

vyřizování stížností a reklamací uživatelů,  

e) který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly 

vydány elektronické peníze nebo které mu byly svěřeny k provedení platební 

transakce, 

f) jestliže žádná z jeho vedoucích osob nebyla odsouzena 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, a 

g) u něhož nenastala skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.  

(2) Je-li žadatel o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu zapsán v živnostenském rejstříku, má se za to, že podmínka 

uvedená v odstavci 1 písm. g) je splněna. 

(3) Má-li se povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

vztahovat na poskytování spotřebitelského úvěru, udělí Česká národní banka 

povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu žadateli, 

který 

a) je evropskou společností, akciovou společností, společností s ručením 

omezeným nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným,  

b) má počáteční kapitál, jehož původ je průhledný a nezávadný, alespoň ve výši 

20 000 000 Kč a 

c) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1. 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění požadavků na systém řízení 

bezpečnostních a provozních rizik a systém vyřizování stížností a reklamací 

uživatelů podle odstavce 1 písm. d). 
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§ 105 

Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

Podá-li vydavatel elektronických peněz malého rozsahu žádost o rozšíření 

rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a na něž se 

vztahuje povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, 

použijí se § 100 odst. 1 písm. c), § 101 a 102 obdobně. Podá-li vydavatel 

elektronických peněz malého rozsahu žádost o rozšíření povolení k činnosti o 

poskytování spotřebitelského úvěru, použijí se § 100 odst. 1 písm. c) a odst. 3 

písm. a) a b), § 101 a 102 obdobně. 

§ 106 

(1) Pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu se použijí § 79 až 83, 89 

a 90 obdobně. Pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jehož 

povolení k činnosti se vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru, se použijí 

obdobně ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský úvěr o kapitálu 

nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. 

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesmí uživateli poskytovat 

úroky nebo jiné výhody závislé na délce doby, po kterou mu jsou peněžní 

prostředky svěřeny k provedení platební transakce. 

(3) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesmí vydávat elektronické 

peníze prostřednictvím osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jeho 

jménem; to neplatí pro zaměstnance ani prokuristu vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu. 

(4) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesmí poskytovat službu 

nepřímého dání platebního příkazu ani, službu informování o platebním účtu ani 

poskytovat platební služby, které se netýkají elektronických peněz. 

 

Odůvodnění změny: 

Navrhované vypuštění možnosti VEPMR poskytovat platební služby, které se 

netýkají elektronických peněz, má za cíl předcházet praktikám VEPMR 

vedoucím k obcházení zákona v podobě dodržování stanovených limitů, a to 

zejména s ohledem na liberální přístup k pojetí elektronických peněz. Rozhodné 

pro určení, zda mají peněžní prostředky povahu elektronických peněz nebo 

nikoliv, je dnes to, v jakém právním režimu byly přijaty, což je na rozhodnutí 

dotčeného subjektu. V důsledku této skutečnosti pak může být de facto jedna a 

táž služba (jako např. internetový acquiring) poskytována některým klientům za 

využití elektronických peněz a jiným klientům bez využití elektronických peněz. 

Touto skutečností je fakticky umožněno reálné zdvojování limitů, což samo o 

sobě působí proti smyslu regulace v oblasti limitů objemu platebních služeb u 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLQC4TWO)



Stránka 24 (celkem 61) 

PPSMR a VEPMR, přičemž VEPMR má vedle limitu souvisejícího s vydáváním 

elektronických peněz totožný limit na objem provedených platebních transakcí 

jako PPSMR, který však žádný jiný režim, resp. limit nemá (nevybírá si režim). 

V souvislosti s výše navrženými změnami (zákaz VEPMR poskytovat platební 

služby, které se netýkají elektronických peněz) jsme se snažili zohlednit vícero 

ustanovení ZPS, která mohou být touto změnou dotčena, nicméně nelze vyloučit, 

že touto změnou mohou být dotčena další související ustanovení ZPS. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 65 a § 106 ZPS – nová povinnost výkonu činnosti PPSMR a VEPMR – 

outsourcing: 

Požadujeme následující změny v příslušných ustanoveních: 

V případě PPSMR: 

Díl 3 

Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého 

rozsahu 

§ 65 

(1) Pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu se použijí § 21 až 24, 29, 

30 a 31 obdobně. Pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož 

povolení k činnosti se vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru, se použijí 

obdobně ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský úvěr o kapitálu 

nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. 

 

V případě VEPMR: 

Díl 3 

Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu 

§ 106 

(1) Pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu se použijí § 79 až 83, 

88, 89 a 90 obdobně. Pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jehož 

povolení k činnosti se vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru, se použijí 

obdobně ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský úvěr o kapitálu 

nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. 

 

Odůvodnění změny: 

Navrhujeme vztáhnout povinnosti stanovené v § 29 ZPS v případě využívání 

outsourcingu i na PPSMR a identickou povinnost stanovenou v § 88 ZPS 

v případě využívání outsourcingu i na VEPMR. V praxi se stává, že ve 

společnosti působí pouze jeden či dva lidé a většina provozních činností je 

Vysvětleno. 

Nepovažujeme zavedení této povinnosti za vhodné. Požadavky 

kladené na PPSMR a VEPMR budou novelou zákona o platebním 

styku zpřísňovány. Tato další navrhovaná změna by vedla 

k dalšímu zpřísnění, které není momentálně nutné. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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outsourcována. Vznikají tak subjekty s prakticky nedoložitelnou skutečnou 

strukturou, u kterých jsou outsourcované činnosti zajišťovány ze zahraničí. 

Novou úpravou bude možné efektivněji postihovat společnosti, které nebudou 

mít v rámci ČR nic než (formální) sídlo a u kterých platí, že podstata výkonu 

platebních služeb u nich je zajišťována z cizích zemí. Jistou disproporcí pak bude 

absence tohoto odkazu v případě SIPÚ. Věci rozumíme tak, že čl. 33 odst. 1 

PSD2 na SIPÚ tuto povinnost nevztahuje. Byl to však skutečný záměr? Jaký je 

důvod vynětí SIPÚ z této povinnosti? 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 131 odst. 1 ZPS – nesprávná transpozice pojmového spojení „poskytnutí 

informace“: 

Požadujeme následující změny v příslušném ustanovení: 

§ 131 

(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 s třetími osobami. 

nebo alternativně: 

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

uživateli informaci zachycenou na trvalém nosiči dat. Bylo-li sdělení podle věty 

první učiněno prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně 

nepoužívají pro komunikaci s třetími osobami, a informuje poskytovatel uživatele 

o existenci a dostupnosti tohoto sdělení prostřednictvím komunikačního 

prostředku, který uživatelé běžně používají pro komunikaci s třetími 

osobami  jestliže sdělení bylo učiněno prostřednictvím komunikačního 

prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s poskytovatelem. 

 

Odůvodnění změny: 

V ZPS jsou nad rámec směrnice PSD2 definovány pojmy „poskytnutí“ a 

„zpřístupnění“, přičemž poskytnutí je v ustanovení § 131 odst. 1 ZPS definováno 

jako sdělení informace zachycené na trvalém nosiči dat uživateli a jeho případné 

informování o existenci a dostupnosti tohoto sdělení, jestliže sdělení bylo 

učiněno prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně 

nepoužívají pro komunikaci s poskytovatelem. Z rozsudku Soudního dvora 

Evropské unie ze dne 25. ledna 2017 ve věci C-375/15 BAWAG PSK Bank für 

Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG v. Verein für 

Konsumenteninformation (ECLI:EU:C:2017:38) je však zřejmé, že SDEU 

Akceptováno. 

Bude zapracována první varianta. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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vykládá pojem „poskytnutí“ tak, že v případech, kdy je sdělení informace 

učiněno prostřednictvím internetového bankovnictví, musí navíc poskytovatel 

platebních služeb dodatečně aktivně oznámit uživateli existenci a dostupnost 

uvedených informací v internetovém bankovnictví. Za aktivní oznámení pak 

SDEU výslovně považuje „zaslání dopisu nebo elektronické zprávy na adresu, 

kterou uživatel jeho služeb obvykle používá pro účely komunikace s jinými 

osobami a na jejímž používání se strany dohodly v rámcové smlouvě mezi 

poskytovatelem platebních služeb a uvedeným uživatelem. Takto zvolená adresa 

nicméně nemůže být adresa přidělená uvedenému uživateli na stránkách 

internetového bankovnictví spravované poskytovatelem platebních služeb nebo 

jiným profesionálem, kterému je správa uvedených stránek svěřena, neboť 

uvedená stránka, i když obsahuje schránku elektronické pošty, není tímtéž 

uživatelem používána pro obvyklou komunikaci s jinými osobami s výjimkou 

uvedeného poskytovatele“ (viz bod 51 citovaného rozsudku SDEU). Podle 

současného znění ZPS je možné za poskytnutí považovat pouhé sdělení 

informace v internetovém bankovnictví bez nutnosti dodatečného informování 

uživatele o existenci a dostupnosti tohoto sdělení, neboť internetové bankovnictví 

je bezpochyby prostředek, který je běžně používán pro komunikaci mezi 

uživatelem a poskytovatelem. To však výklad SDEU nepřipouští a takovýto 

postup nelze považovat za poskytnutí ve smyslu směrnice PSD2. Ustanovení § 

131 odst. 1 ZPS je proto v rozporu s judikaturou SDEU, neboť tato za účelem 

splnění podmínky poskytnutí vyžaduje, aby při sdělení informace 

prostřednictvím internetového bankovnictví poskytovatel zároveň aktivně 

oznámil uživateli existenci a dostupnost dané informace komunikačním 

prostředkem, který je pro uživatele běžný (tj. prostředkem umožňujícím 

komunikaci s jinými osobami, nejen s poskytovatelem). Zároveň je nezbytné, aby 

se na konkrétním způsobu komunikace poskytovatel s uživatelem předem 

dohodli. Stávající znění je tudíž v rozporu s původní důvodovou zprávou k 

návrhu ustanovení § 131 odst. 1, která na předmětný rozsudek odkazuje. 

Domníváme se, že tato diskrepance vznikla při projednávání návrhu v 

Parlamentu ČR, kdy došlo k modifikaci ustanovení § 131. Text důvodové zprávy 

se v takovém případě nemění. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 131 odst. 4 ZPS – neúplná transpozice čl. 41 PSD2: 

Požadujeme následující změny v příslušném ustanovení: 

§ 131 

Poskytnutí a zpřístupnění informace 

(...) 

Akceptováno. 
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(4) Není-li prokázán opak, má se za to, že poskytovatel informace podle této 

hlavy uživateli neposkytl ani nezpřístupnil. 

 

Odůvodnění změny: 

Ve stávajícím ZPS není převzato původní znění § 78 odst. 3 zákona č. 284/2009 

(„Není-li prokázán opak, má se za to, že poskytovatel informace podle této hlavy 

uživateli neposkytl ani nezpřístupnil.“). Domníváme se, že s ohledem na znění 

ustanovení směrnice PSD2 v čl. 41, které zní: „Členské státy stanoví, že důkazní 

břemeno nese poskytovatel platebních služeb, který musí prokázat, že splnil 

požadavky na informace stanovené v této hlavě.“, je třeba tuto povinnost 

výslovně stanovit v transpozičním předpise. A to tím spíše, že směrnice PSD2 

byla přijata v režimu tzv. úplné harmonizace. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 172 ZPS – chybná transpozice čl. 85 PSD2: 

Požadujeme následující změny v příslušném ustanovení: 

§ 172 ZPS 

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na 

platební účet 

(1) V případě, že spotřebitel vložení vloží hotovosti hotovost na platební účet 

spotřebitele v měně členského státu, ve které je veden platební účet, připíše 

poskytovatel příjemce částku platební transakce na platební účet příjemce 

neprodleně po přijetí hotovosti. V témže okamžiku nastává den valuty. 

 (2) V případě, že spotřebitel vložení hotovosti na platební účet spotřebitele v 

měně jiného než členského státu, ve které je veden platební účet, nebo vložení-li 

hotovosti na platební účet uživatele, který není spotřebitelem, v měně, ve které je 

veden platební účet, připíše poskytovatel příjemce částku platební transakce na 

platební účet příjemce nejpozději následující pracovní den po dni přijetí 

hotovosti. Nejpozději uplynutím této lhůty nastává den valuty. 

 

Odůvodnění změny: 

Článek 85 PSD2 zní: 

Hotovost vložená na platební účet 

Vloží-li spotřebitel hotovost na platební účet vedený u poskytovatele platebních 

služeb v měně daného platebního účtu, tento poskytovatel platebních služeb 

zajistí, aby částka byla dána k dispozici a její den valuty nastal neprodleně po 

přijetí peněžních prostředků. Není-li uživatel platebních služeb spotřebitelem, je 

částka dána k dispozici a její den valuty nastává nejpozději první pracovní den 

následující po přijetí peněžních prostředků. 

Vysvětleno. 

Jedná se o nepřesnost, která se objevila již ve směrnici PSD I. 

Během transpozice směrnice PSD I došlo ke shodě mezi 

členskými státy, že odkaz na spotřebitele je míněn jako odkaz na 

majitele účtu. Tato chyba pak nebyla ve směrnici PSD II opravena. 
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Česká transpozice čl. 85 PSD2 v § 172 ZPS nesprávně vztahuje užití lhůty k 

majiteli účtu, nikoliv ke vkladateli. Požadujeme uvést do souladu s textem 

směrnice PSD2. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 182 ZPS: 

Navrhujeme upravit dotyčné ustanovení tak, aby bylo plně v souladu 

s PDS2. V ZPS je odpovědnost za neautorizovanou platební transakci 

transponována úžeji než v PSD2. Podle ZPS odpovídá plátce za ztráty v 

případech, kdy silné ověření uživatele nebylo povinné, protože poskytovatel 

využil některou z výjimek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské 

unie, kterým se provádí čl. 98 směrnice PSD2. Podle čl. 74 odst. 2 PSD2 ale 

plátce neodpovídá za ztráty v případě, že silné ověření uživatele nebylo 

požadováno, nikdy (s výjimkou podvodného jednání): „Pokud poskytovatel 

platebních služeb plátce nepožaduje silné ověření klienta, nese plátce finanční 

následky pouze v případě svého podvodného jednání“. Zatímco podle PSD2 při 

využití výjimky ze silného ověření (o kterém rozhoduje poskytovatel), odpovídá 

za ztrátu vždy poskytovatel, podle ZPS za ni odpovídá alespoň částečně plátce, 

protože poskytovatel neporušil povinnost silné ověření požadovat. Požadujeme 

upravit ustanovení § 182 odst. 3 ZPS tak, aby režim odpovědnosti u transakcí bez 

silného ověření odpovídal úpravě v PSD2. Tento přístup je obecně přijímán 

Evropskou komisí, viz též její odpověď na dotaz předložený v rámci EBA QA 

tool č. 2018_4233, kde se mimo jiné uvádí: „In the case of card-based payments 

where the payee’s PSP (the acquirer) is located outside the Union (the so-called 

“one-leg out transactions”), the acquirer is not subject to PSD2. Where the 

payer wishes to make a card-based payment at the point of sale (POS) or in an 

online environment of a merchant whose acquirer is located outside the Union 

and the issuer cannot technically impose the use of SCA, the issuer shall make its 

own assessment whether to block the payment or be subject to the liability 

requirements under Article 73 PSD2 vis-à-vis the payer in the event that the 

payment has been unauthorised.“ 

 

Navržené změny ustanovení: 

„(...) (3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže plátce nejednal podvodně a 

 a) ztráta vznikla poté, co plátce oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního 

prostředku, 

 b) poskytovatel nezajistil, aby uživateli byly k dispozici vhodné prostředky 

umožňující kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití 

platebního prostředku, nebo 

Akceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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 c) poskytovatel porušil povinnost požadovat nepožadoval silné ověření 

uživatele.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 234 odst. 2 ZPS: 

Požadujeme následující změny v příslušném ustanovení:   

§ 234 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

(...) 

(2) Osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že 

a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo 

požadovaná vysvětlení podle § 237 odst. 3, 

b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 242 odst. 1 

písm. a)b) až i), nebo (...). 

 

Odůvodnění změny: 

Ustanovení § 242 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku dává České národní 

bance pravomoc uložit nápravným opatřením osobě podléhající jejímu dohledu 

při porušení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, aby zjednala nápravu. 

Nezjednání nápravy uložené opatřením k nápravě však není přestupkem, a nelze 

jej tedy sankcionovat, na rozdíl od jiných druhů nápravných opatření, jejichž 

neprovedení naopak přestupkem je. Navrhovanou změnou dochází k sjednocení 

následků neprovedení všech druhů nápravných opatření uvedených v ustanovení 

§ 242 odst. 1 (neprovedení bude přestupkem). 

Už dnes je s neplněním nápravného opatření spojena hrozba sankce, a to sankce 

exekuční pokuty podle správního řádu (§ 129 – Exekuce ukládáním 

donucovacích pokut). Česká národní banka navrhuje zavést sankci přísnější a 

odpovídající standardu v jiných sektorech a zejména skutečnosti, že výše 

exekuční pokuty v SŘ neodpovídá majetkovým poměrům účastníků na FT, a není 

proto účinná. 

Právě nápravné opatření podle ustanovení § 242 odst. 1 písm. a) ZPS je 

nejvýznamnější z hlediska možnosti České národní banky dosáhnout zákonem 

aprobovaného stavu, tedy souladu činností dohlíženého subjektu se ZPS (a 

souvisejícími právními předpisy). Jeho neprovedení by tedy mělo být spojeno 

s konkrétním účinným následkem. Opačný přístup omezuje možnost České 

národní banky vykonávat efektivně dohled. 

Akceptováno. 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

K § 3 odst. 2 ZPS – změna úpravy bezhotovostních směn: 

Navrhujeme příslušné ustanovení změnit následovně: 

§ 3 

Vysvětleno. 

Věc lze řešit interpretací smyslu právní normy bez zásahu do 

zákona o směnárenské činnosti. 
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(...) 

(2) O provedení převodu peněžních prostředků se jedná i v případě 

bezhotovostního obchodu s cizí měnou, nejde-li o činnost, která je investiční 

službou podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 

Bezhotovostním obchodem s cizí měnou se pro účely tohoto zákona rozumí nákup 

nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v 

jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od uživatele přijaty nebo uživateli 

dány k dispozici bezhotovostně, s výjimkou směny měn podle § 254 odst. 3 a 

nákupu, ke kterému dal plátce platební příkaz prostřednictvím příjemce v místě, a 

u něhož kde jsou peněžní prostředky plátci tímto příjemcem vyplaceny v 

hotovosti. 

 

Odůvodnění změny: 

Jazykovým výkladem stávajícího ustanovení § 3 odst. 2 věta druhá ZPS jsou 

z režimu platebního styku vyloučeny situace, kdy zákazník provede karetní 

platební transakci na dálku, tj. s využitím internetu. Protože podle ustanovení § 

10 zákona o směnárenské činnosti lze směnárenskou činnost provozovat pouze za 

fyzické přítomnosti klienta a směnárníka na určitém místě (v provozovně), 

navrhujeme za účelem zpřesnění textu ZPS ustanovení § 3 odst. 2 druhou větu 

ZPS upravit výše uvedeným způsobem. 

K § 9, § 42, § 59, § 68, § 100, § 117 ZPS:  

K podobě podmínek pro udělení povolení dle ZPS 

Příslušná ustanovení u žadatele požadují, aby již ve fázi před udělením povolení 

vše splňoval, včetně zabezpečení ochrany prostředků svěřených již před získáním 

povolení. Nově se to u PPSMR a VEPMR týká i AML. Z našeho pohledu 

správnější by bylo, aby žadatel prokázal předpoklady k poskytování platebních 

služeb. 

Vysvětleno. 

Změna licenčního režimu je řešena v rámci zásadních připomínek. 

K § 125 ZPS: 

„Dozví-li se provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo 

účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který 

má sídlo v České republice, o rozhodnutí či jiném zásahu orgánu veřejné moci 

podle § 115 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.“ 

Toto ustanovení snad nikdy nebude použito v praxi, ale přesto nelze neupozornit, 

že nedává smysl, a to hned z řady důvodů. Před změnou bylo nutné dovodit, že 

informace, která má být poskytnuta, se netýká ani tak úpadku oznamovatele, ale 

zejména úpadku ostatních účastníků systému (provozovatel hlásí „jeden 

Akceptováno jinak. 

Smyslem ustanovení je, aby informace hlásil každý subjekt podle 

§ 125, jehož se § 115 odst. 2 nějak dotýká. 

Insolvenční řízení bude nahrazeno odkazem na insolvenční zákon. 
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z účastníků mého systému zbankrotoval“). V případě nově dodaného 

oznamovatele – účastníka zahraničního systému, se však má jednat pouze o 

úpadek oznamovatele (smyslem patrně není, aby ČNB někdo hlásil např. to, že: 

„v rumunském platebním systému, jehož se účastní český subjekt, zbankrotovala 

moldavská banka“). Těžko lze ale dovodit, že tentýž text stanovující povinnosti 

v případě různých adresátů této povinnosti znamená něco přesně opačného.  

Dále není jasné, zda je insolvenční řízení zmíněné v druhé větě pouze 

insolvenčním řízením podle českého zákona či i podle zahraničních zákonů 

(pokud si adresát povinnosti vybere druhý výklad, nebude muset hlásit vůbec nic 

a opět to nebude dávat sebemenší smysl). 

K § 65 a § 106 ZPS: 

Navrhujeme v zákoně výslovně zakázat využívání pověřených zástupců u 

PPSMR a VEPMR. Smyslem je předcházet situacím, kdy povolení získá ready-

made společnost, která začne poskytovat platební služby prostřednictvím 

pověřených zástupců, kteří však nepodléhají ze strany ČNB žádné předchozí 

kontrole. Navíc vzhledem k tomu, že tyto subjekty mají být co do rozsahu 

činností malé, neměly by poskytovat služby prostřednictvím v podstatě 

neomezené sítě pověřených zástupců. Vzniká tím riziko, že platební služby 

budou poskytovat prostřednictvím osob, které by nesplnily podmínky pro získání 

povolení. 

 

Navržené změny ustanovení: 

§ 65 

(...) 

(3) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nesmí poskytovat službu 

nepřímého dání platebního příkazu ani službu informování o platebním účtu. 

(4) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nesmí poskytovat platební 

služby prostřednictvím pověřeného zástupce. 

§106 

(...) 

(4) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesmí poskytovat službu 

nepřímého dání platebního příkazu ani službu informování o platebním účtu. 

(5) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesmí poskytovat platební 

služby prostřednictvím pověřeného zástupce. 

Nebo alternativně 

 

Stávající úprava ZPS počítá s tím, že PPSMR a VEMR mohou svou činnost 

vykonávat při využití pověřených zástupců (viz např. § 58 odst. 2 a § 99 odst. 3). 

Neakceptováno. 

Tato připomínka jde nad rámec návrhu. Není zřejmé, proč by mělo 

být využíti pověřených zástupců zapovězeno, neboť subjekty je na 

trhu využívají (např. trafiky při platbě účtů za energie, prodej 

předplacených karet atp). 
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Oproti PI a EMI však ZPS neklade na PPSMR a VEPMR, resp. na jejich 

pověřené zástupce, žádné zvláštní požadavky, které stanoví pro PI a EMI a jejich 

pověřené zástupce [srov. např. § 20 odst. 1 písm. l) a m), § 25, § 26, § 27, § 78 

odst. 1 písm. l) a m), § 85 a § 86].  

Za dané situace považuje ČNB za nezbytné vyjasnit, zda PPSMR a VEPMR 

skutečně mohou poskytovat platební služby prostřednictvím pověřených zástupců 

(a to především proto, že jejich činnosti má být z povahy věci limitována), a 

pokud ano, pak stanovit pravidla pro jejich využívání odpovídajícím způsobem, 

který nebude zakládat nedůvodné rozdíly. 

1. K § 152 odst. 5 ZPS: 

Požadujeme změnu příslušného ustanovení, které je matoucí. 

Požadujeme následující změny v příslušném ustanovení: 

§ 152 

Změna závazku z rámcové smlouvy 

(1) Navrhuje-li poskytovatel uživateli změnu závazku z rámcové smlouvy, musí 

tak učinit na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 131 odst. 3 nejpozději 2 

měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna závazku z rámcové smlouvy 

nabýt účinnosti. V případě platebních prostředků pro drobné platby se 

poskytovatel a uživatel mohou v rámcové smlouvě dohodnout, že poskytovatel 

není povinen navrhnout uživateli změnu závazku z rámcové smlouvy na trvalém 

nosiči dat způsobem uvedeným v § 131 odst. 3. 

(2) Nejedná-li se o změnu závazku z rámcové smlouvy, musí poskytovatel 

uživateli oznámit změnu informací uvedených v § 133 až 139 způsobem a ve lhůtě 

stanovené v odstavci 1. Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně. 

(3) Bylo-li to dohodnuto, platí, že uživatel návrh na změnu závazku z rámcové 

smlouvy přijal, jestliže 

a) poskytovatel navrhl změnu závazku z rámcové smlouvy nejpozději 2 měsíce 

přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, 

b) uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy přede dnem, kdy má 

změna nabýt účinnosti, neodmítl, 

c) poskytovatel v návrhu na změnu závazku z rámcové smlouvy uživatele o tomto 

důsledku informoval a  

d) poskytovatel v návrhu na změnu závazku z rámcové smlouvy informoval 

uživatele o jeho právu vypovědět závazek z rámcové smlouvy podle odstavce 4. 

(4) Odmítne-li uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy v případě 

uvedeném v odstavci 3, má právo závazek z rámcové smlouvy přede dnem, kdy 

má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. 

(5) Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez 

Vysvětleno. 

Z důvodu řádné transpozice musíme trvat na současném znění.  
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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, 2 a 3 s výjimkou 

případu, kdy si strany dohodly jiný způsob nebo lhůty poskytování nebo 

zpřístupňování informací. Jakákoli změna úrokových sazebnebo směnných kurzů, 

která je pro uživatele příznivější, může být uplatněna i bez oznámení. 

 

Odůvodnění změny:  

Slova „nebo směnných kurzů“ v § 152 odst. 5 v poslední větě považujeme za 

nadbytečná a matoucí. Tato věta konstruuje výjimku z pravidla uvedeného 

v předchozí větě, které se ale na směnné kurzy nevztahuje. Toto nevztažení je 

přitom zcela správné – směnné kurzy banka mění zpravidla každý pracovní den 

a rozhodně je nemusí všem svým klientům individuálně oznamovat, stačí, když je 

zpřístupní. Uznáváme, že úprava je správně převzata z PSD2, nicméně podle 

našeho názoru řádná transpozice směrnice nevyžaduje opsání matoucí 

nadbytečnosti.  

K § 221 ZPS: 

Ustanovení § 221 stanoví povinnosti i zahraničním poskytovatelům platebních 

služeb vůči zahraničním orgánům dohledu. Domníváme se, že povinnosti 

zahraničních subjektů vůči jejich orgánům dohledu by český zákon (s ohledem na 

princip teritoriality) stanovovat neměl. Je třeba formulovat např. „Osoba 

oprávněná poskytovat platební služby informuje a) Českou národní banku, je-li 

jejím orgánem dohledu domovského členského státu, o bezpečnostních a 

provozních rizicích…“ 

Neakceptováno; vysvětleno. 

Otázka byla řešena v rámci novely č. 5/2019 Sb. Domníváme se, 

že je stávající znění v souladu se směrnicí a pokrývá podstatu 

problému. 

K § 222 odst. 1 písm. a) ZPS: 

Požadujeme následující změny v příslušném ustanovení: 

(1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje,  

a) orgán dohledu domovského členského státu, vyjma osoby podle § 5 písm. l), 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 

(...). 

 

Odůvodnění změny: 

S ohledem na skutečnost, že dotčený dohlížený subjekt (Česká pošta, s.p.), nemá 

Neakceptováno; vysvětleno. 

Současné znění je v souladu se směrnicí PSD II. 
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stanoveny související povinnosti týkající se řídicího a kontrolního systému, resp. 

řízení rizik, nevidíme jako účelné, ani potřebné, aby mu byla stanovena tato 

informační povinnost týkající se bezpečnostních a provozních rizik. 

K § 223 odst. 1 ZPS: 

ČNB požaduje v návětí ustanovení nahradit slovo „plátce“ slovem „uživatel“, 

aby bylo zřejmé, že se požadavek silného ověření vztahuje i na uživatele služby 

informování o platebním účtu, který není plátcem. 

Vysvětleno. 

Směrnice výslovně používá slovo „plátce“. 

K § 234 odst. 4: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné přestupek formulovat jako porušení § 

254 odst. 2 ZPS, tj. aby se vztahoval i na případy, kdy příjemce za použití 

platebního prostředku požaduje úplatu, která převyšuje přímé náklady, které mu 

v souvislosti s použitím daného platebního prostředku vznikají. Sankce plní v 

tomto případě odstrašující efekt a přispívá ke kultivaci platebního prostředí. 

Vysvětleno. 

Porušení této povinnosti již sankcionuje zákon o ochraně 

spotřebitele. 

K § 258 odst. 1 a odst. 2 ZPS – vyřizování stížností a reklamací: 

Požadujeme provést následující změny: 

§ 258 

Vyřizování stížností a reklamací 

(1) Poskytovatel vyřídí stížnost nebo reklamaci uživatele týkající se 

poskytováníposkytne uživateli odpověď na jeho stížnost nebo reklamaci v 

souvislosti s poskytováním platebních služeb do 15 pracovních dnů po dni 

jejíhoich obdržení. Informaci o vyřízení stížnosti nebo reklamace Na žádost 

uživatele poskytovatel uživateli poskytne na jeho žádostodpověď i v listinné 

podobě. 

 (2) Brání-li poskytovateli překážka nezávislá na jeho vůli vyřídit odpovědět na 

stížnost nebo reklamaci v době podle odstavce 1, sdělí uživateli v době podle 

odstavce 1 překážky, které mu ve včasném vyřízení odpovědi brání, a stížnost 

nebo reklamaci vyřídíodpoví nejpozději do 35 pracovních dnů po dni jejím 

obdržení stížnosti nebo reklamace. 

 

Odůvodnění změny: 

V ZPS je stanovena povinnost poskytovatele poskytnout uživateli odpověď na 

jeho stížnost nebo reklamaci v souvislosti s poskytováním platebních služeb, a to 

do 15 pracovních dnů od jejich obdržení (§ 258 odst. 1 ZPS). Z uvedeného není 

jednoznačně jasné, že se jedná o konečný výsledek vyřízení stížnosti nebo 

reklamace. Aktuální znění uvedeného ustanovení může budit mylný dojem, že 

poskytovateli vzniká pouze povinnost odpovědět uživateli (např. že jeho stížnost 

či reklamaci pouze přijal či ji eviduje), nikoliv zaslat konečný výsledek vyřízení 

stížnosti či reklamace. 

Akceptováno jinak. 

Obecně s připomínkou souhlasíme, text byl ale upraven nepatrně 

odlišně. 
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Obdobná nejasnost se nachází také v § 258 odst. 2 ZPS, který pouze ukládá 

povinnost odpovědět nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení stížnosti 

nebo reklamace. 

Směrnice PSD2 v čl. 101 odst. 2 oproti tomu uvádí, že: 

„…Tato odpověď musí obsahovat vyjádření ke všem vzneseným bodům a musí být 

poskytnuta v přiměřené lhůtě, nejpozději však do patnácti pracovních dnů od 

obdržení stížnosti. Ve výjimečných situacích, kdy nelze odpověď poskytnout do 

patnácti pracovních dnů z důvodů, které jsou mimo kontrolu poskytovatele 

platebních služeb, je poskytovatel platebních služeb povinen zaslat předběžnou 

odpověď, v níž podá jasné důvody prodlení s odpovědí na stížnost a uvede lhůtu, 

do kdy uživatel platebních služeb obdrží odpověď konečnou. Lhůta pro obdržení 

konečné odpovědi však nesmí přesáhnout 35 pracovních dní.“ 

K § 260 ZPS – informativní dokument Evropské komise: 

Navrhujeme příslušné ustanovení změnit následovně: 

§ 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 spotřebitele.  

 

Odůvodnění změny:  

Předmětný dokument je dle ustanovení čl. 106 určen spotřebitelům. Naproti tomu 

ZPS používá obecný pojem uživatel, který v sobě zahrnuje všechny uživatele 

platebních služeb, tj. nejen spotřebitele, ale i podnikatele a další právnické osoby. 

Považujeme za vhodné tuto diskrepanci odstranit. Není vyloučeno, že např. 

podnikající FO by mohly omylem nabýt dojmu o tom, že jim svědčí práva, která 

jsou určena pouze spotřebitelům. 

Akceptováno. 

MD Bez připomínek.  

MMR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K bodu 81. [§ 234 odst. 5] 

V návaznosti na připomínku k bodu 102. [§ 255] požadujeme uvést § 234 odst. 5 

v tomto znění (pro přehlednost jsou změny vyznačeny): 

„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, 2 nebo 4 nebo 5 nepředloží návrh smluvních 

podmínek nebo neuzavře smlouvu na uzavření smlouvy o platebním účtu, 

b) vypoví závazek ze smlouvy o platebním účtu nebo od této smlouvy odstoupí v 

rozporu s § 255 odst. 3 nebo 4 nebo 5, nebo 

Akceptováno. 

Vzhledem ke změně ve formulaci § 255 (viz připomínka níže) 

dojde i k navazující změně v tomto ustanovení. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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c) nesplní oznamovací povinnost podle § 255 odst. 5 6.“. 

Ustanovení § 234 odst. 5 musí odpovídat znění § 255. Pro odůvodnění viz 

připomínku k bodu 102. [§ 255]. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K bodu 102. [§ 255] 

Požadujeme nahradit znění § 255 tímto zněním (pro přehlednost jsou změny 

vyznačeny): 

„(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 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 na uzavření smlouvy o platebním účtu, jejíž 

smluvní podmínky 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. 

(2) Účinnost návrhu na uzavření smlouvy o platebním účtu podle odstavce 1 

nesmí být kratší než 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. 

(3) Poruší-li banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České 

republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo svoji 

povinnost podle odstavce 1, může ten, kdo ji k uzavření smlouvy o platebním 

účtu vyzval, požadovat, aby obsah smlouvy o platebním účtu určil soud. 

(3) (4) Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky 

prostřednictvím pobočky a spořitelní a úvěrní družstvo může vypovědět závazek 

ze smlouvy podle odstavce 2 1 nebo od této smlouvy odstoupit pouze tehdy, má-

li pro to spravedlivý důvod. 

(4) (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 4 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 majiteli platebního účtu. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude kompletně přeformulováno. Bude opuštěn 

navrhovaný způsob uzavření smlouvy o platebním účtu; nové 

znění bude více odpovídat obecnému postupu podle OZ. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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(5) (6) 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 na uzavření smlouvy o 

platebním účtu, vypoví-li závazek z této smlouvy nebo od této smlouvy odstoupí 

podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 nebo 5, oznámí to bez zbytečného odkladu spolu s 

odůvodněním České národní bance. 

CELEX: 32015L2366“ 

Dle našeho názoru není vhodné právní úpravu a z ní vycházející praxi zatěžovat 

tím, že by k povinnému uzavírání smlouvy mělo docházet ve dvou krocích. 

Předkladatelovo užití obratu „předloží této osobě v podobě návrhu textu smlouvy 

návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o platebním účtu“ 

značí, že je toto předložení zcela způsobilé být návrhem na uzavření smlouvy 

(nabídkou, ofertou) podle § 1732 odst. 1 OZ. Pokud by předkladatel nenavrhoval 

odstavec 2 právě v tomto znění, bylo by možné dospět k uzavření smlouvy o 

platebním účtu prostým přijetím návrhu (akceptací). 

Již z předložení návrhu smluvních podmínek a z jejich přijetí vyplývají práva a 

povinnosti. Konkrétně přijetím (podle předkladatelem navrhovaného znění § 255 

odst. 2) vzniká povinnost banky (a podobných subjektů) uzavřít smlouvu o 

platebním účtu na základě předloženého návrhu smluvních podmínek. Jedná se 

v podstatě o obdobu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o platebním účtu 

(§ 1785 OZ) a o výzvu k uzavření budoucí smlouvy o platebním účtu (§ 1786 

OZ) učiněné v jednom kroku přijetím návrhu smluvních podmínek. Tomu 

odpovídá i odkaz na obdobné užití § 1787 OZ. 

Není však zřejmé, proč by měla být užita tato konstrukce s obdobou smlouvy o 

smlouvě budoucí. Přesné znění smlouvy budoucí (o platebním účtu) je již známo 

v okamžiku předložení návrhu smluvních podmínek „v podobě návrhu textu 

smlouvy“. Pokud platební instituce (a další) nesouhlasí se zněním smlouvy 

budoucí, nemusí návrh přijmout a může učinit vlastní kontraofertu místo toho, 

aby se v následném jednání o uzavření smlouvy budoucí (o platebním účtu) 

snažila odchýlit od znění předložených smluvních podmínek, které již jednou 

schválila jejich přijetím. Banka také nemá důvod odchylovat se o své vůli od 

smluvních podmínek, které sama předložila. Pokud banka předloží smluvní 

podmínky, které „jsou objektivní, přiměřené povaze daného platebního účtu a 

umožňují majiteli platebního účtu poskytovat platební služby“, neměla by být 

povinna vycházet platební instituci vstříc při vyjednávání o uzavření budoucí 

smlouvy, stejně jako není povinna přijmout kontraofertu učiněnou platební 

institucí, která nepřijala bankou předložené smluvní podmínky. 

Lze si tedy vystačit s prostým návrhem na uzavření smlouvy o platebním účtu a 
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prostým přijetím takového návrhu. K případu, kdy smluvní podmínky nebudou 

splňovat směrnicí požadované vlastnosti, viz níže. 

Otázkou vyvstávající z předkladatelem navrhovaného znění § 255 odst. 2 je 

rovněž způsob obdobné aplikace § 1787 OZ. Není zcela zřejmé, zda je 

vyloučeno, aby si banka při předložení smluvních podmínek zároveň vymínila, 

že o obsahu budoucí smlouvy v případě jejího neuzavření rozhodne třetí osoba 

(tedy nikoliv soud), o níž mohou vyvstat pochybnosti, zda je nestranná a zda 

(protiprávně nebo nespravedlivě) nezmění obsah budoucí smlouvy v neprospěch 

platební instituce. 

Soud (případně třetí osoba) by se v případě rozhodování o obsahu smlouvy podle 

§ 1787 OZ zřejmě musel řídit obsahem předložených smluvních podmínek, 

neboť text budoucí smlouvy byl již určen a platební instituce jej přijala. To by 

očividně neplatilo bezvýhradně. Vedle obecného korektivu dobrých mravů by se 

zřejmě uplatnily i korektiv požadovaný směrnicí (objektivní, přiměřené 

podmínky, umožňující poskytování platební služeb) a korektiv § 1787 OZ 

(okolnosti, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, poctivé 

uspořádání práv a povinností stran). Zdá se přitom, že se korektiv vyplývající ze 

směrnice a korektiv vyplývající z § 1787 OZ překrývají. Možnost odchýlit se 

proti vůli druhé strany od znění předložených smluvních podmínek by 

pravděpodobně vyvstala pouze v případě, kdy již předložené smluvní podmínky 

byly v rozporu s požadavky kladenými na ně směrnicí. 

Návrh zákona výslovně neřeší situace, kdy jsou předložené smluvní podmínky 

v rozporu s požadavky směrnice (tj. nejsou objektivní, přiměřené nebo 

neumožňují poskytování platebních služeb), a situace, kdy nejsou smluvní 

podmínky předloženy vůbec. V prvním případě by snad bylo možné dosáhnout 

nápravy přijetím smluvních podmínek a následným postupem podle § 1787 OZ, 

v druhém případě by však bylo možné § 1787 OZ užít pouze za pomoci 

analogiae legis. 

Jeví se nám jako mnohem jednodušší a výkladově i teoreticky jednoznačnější 

stanovit povinnost banky (a podobného subjektu) předložit návrh na uzavření 

smlouvy o platebním účtu, který je možné bezprostředně akceptovat. Pokud 

předkladatel považuje za nezbytné či vhodné výslovně upravit v tomto zákoně 

(byť i odkazem na jiný zákon) postup pro případ porušení povinnosti uzavřít 

smlouvu o platebním účtu, lze tak učinit i námi navrhovaným způsobem 

uvedeným v § 255 odst. 3. Považuje-li to předkladatel za nezbytné či vhodné, lze 

odstavec 3 doplnit o další větu stanovující postup pro samotné určení obsahu 

smlouvy o platebním účtu, ať již vlastní formulací vycházející např. z § 1787 

odst. 2 OZ, nebo odkazem na přiměřené použití tohoto ustanovení občanského 
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zákoníku. 

Navrhujeme rovněž stanovit minimální lhůtu k přijetí návrhu na uzavření 

smlouvy na 10 pracovních dní. Podle našeho návrhu již nebude postup uzavírání 

smlouvy rozdělen do dvou fází, čímž dojde k úspoře času umožňující stanovení 

lhůty delší než 5 pracovních dnů, s nimiž počítá v § 255 odst. 2 předkladatel. 

Stanovení minimální lhůty k přijetí návrhu na uzavření smlouvy by bylo vhodné, 

aby nebyla povinnost návrhu na uzavření smlouvy obcházena vymíněním si 

nepřiměřeně krátké lhůty k přijetí – např. 1 pracovní den, 3 hodiny apod. 

K § 92 - jednotný postup při osvědčení splnění podmínek pro udělení 

souhlasu 

Doporučujeme do § 92 doplnit odstavec 6 ve znění: 

"Jestliže povaha věci předložení přílohy žádosti vylučuje nebo předložení přílohy 

žádosti značně znesnadňuje, může žadatel osvědčit splnění podmínek pro udělení 

souhlasu k poskytování platebních služeb nebo vydávání či distribuci 

elektronických peněz v hostitelském členském státě jiným způsobem. Žadatel 

uvede tuto skutečnost v žádosti spolu s doložením příslušných důvodů. 

Ustanovení § 3 a § 50 odst. 2 správního řádu tím nejsou dotčena." 

Jedná se o obdobu ustanovení, která mají být nově doplněna do § 10, 43, 60, 69 a 

101. Nespatřujeme důvod, proč by jiný způsob osvědčení splnění příslušných 

podmínek neměl být umožněn také v případě udělení souhlasu k poskytování 

platebních služeb nebo vydávání či distribuci elektronických peněz v 

hostitelském členském státě. 

Viz též připomínku k bodu 101. 

Neakceptováno; vysvětleno. 

V případě udělení souhlasu k poskytování platebních služeb nebo 

vydávání či distribuci elektronických peněz v hostitelském 

členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného 

zástupce se zkoumá podstatně menší množství dokumentů 

osvědčujících splnění požadavků, než v případě samotné žádosti o 

povolení k činnosti. Doplnění tohoto ustanovení tedy 

nepovažujeme za účelné. 

K bodu 101. [§ 254e] 

Doporučujeme do § 254e doplnit odstavec 4 ve znění: 

"Jestliže povaha věci předložení přílohy žádosti vylučuje nebo předložení přílohy 

žádosti značně znesnadňuje, může žadatel osvědčit splnění podmínek pro udělení 

povolení činnosti poskytovatele dynamické směny měn jiným způsobem. Žadatel 

uvede tuto skutečnost v žádosti spolu s doložením příslušných důvodů. 

Ustanovení § 3 a § 50 odst. 2 správního řádu tím nejsou dotčena." 

Jedná se o obdobu ustanovení, která mají být nově doplněna do § 10, 43, 60, 69 a 

101. Nespatřujeme důvod, proč by jiný způsob osvědčení splnění příslušných 

podmínek neměl být umožněn také v případě udělení povolení k činnosti 

poskytovatele služeb dynamické směny měn. 

Neakceptováno; vysvětleno. 

Poskytovatel služby dynamické směny měn osvědčuje splnění 

podstatně menšího množství požadavků, než například žadatel o 

povolení k činnosti platební instituce. Nepovažujeme tedy za 

nezbytné toto ustanovení doplňovat. 

MPO ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Nesouhlasíme s rozšiřováním kompetencí České obchodní inspekce (dále jen 

„ČOI“), zejména pokud jde o dozor v oblasti tzv. dynamické konverze. 

Požadujeme vypuštění ČOI z dozorových činností v této oblasti. ČOI vykonává 

Neakceptováno. Rozpor týkající se dohledu nad službou 

dynamické směny měn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLQC4TWO)



Stránka 40 (celkem 61) 

svou dozorovou pravomoc na území České republiky a nedisponuje účty v cizích 

měnách ani platebními kartami vystavenými k takovým účtům, prostřednictvím 

kterých by sama mohla realizovat kontrolní nákupy zaměřené na kontrolu této 

problematiky. Dále považujeme za nutné poukázat na skutečnost, že rozsah 

výkonu dozoru ČOI je v současnosti oproti jiným dozorovým orgánům velmi 

široký a nemá na národní úrovni obdobu, s tím že ČOI je již dnes v rámci výkonu 

dozorové činnosti plně vytížena. ČOI působí v celé řadě oblastí obchodu a 

služeb, přičemž toto široké zaměření výkonu dozoru již samo o sobě představuje 

pro tento správní orgán značnou zátěž jak na úrovni samotného výkonu dozoru, 

tak na úrovni jeho metodického usměrňování. Současně se ve fázi legislativního 

procesu, případně ve fázi přípravy do legislativního procesu, nachází další právní 

předpisy, které budou dozorovou působnost ČOI rozšiřovat, popřípadě zakládat 

další. V této souvislosti je rovněž vhodné poznamenat, že i přes neustále 

narůstající dozorové kompetence stagnuje či se v rámci úspor snižuje počet 

zaměstnanců, jakož i objem přidělených prostředků na financování lidských 

zdrojů. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 234 odst. 3 (přestupky provozovatelů srovnávacích stránek): Ačkoliv v 

současné době spadá daná problematika do oblasti působnosti ČOI (viz § 202), v 

§ 238 chybí zmocnění k dozoru v této oblasti. Proto navrhujeme § 238 zákona v 

odpovídajícím způsobem doplnit. 

Akceptováno. 

Do § 237 bude přidán odstavec 5 ve znění: 

(5) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů 

srovnávacích stránek, s výjimkou osob podle § 5, provádí Česká 

obchodní inspekce. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že ust. § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), obecně 

připouští poplatek, pokud nepřevyšuje přímé náklady vznikající v souvislosti se 

způsobem placení, zatímco § 254 odst. 2 písm. a) úplatu za v něm uvedené 

způsoby placení zcela zakazuje, což dle našeho názoru způsobuje nejasnost a 

nepřehlednost právní úpravy pro její adresáty. Požadujeme, aby předkladatel tuto 

záležitost vyjasnil, způsobem srozumitelným pro adresáty právní úpravy. 

Vysvětleno. 

Bude doplněna důvodová zpráva k § 234 odst. 4 zákona o 

platebním styku tak, aby bylo zřejmé, jaký je vztah mezi § 3 odst. 

2 zákona o ochraně spotřebitele a zákona o platebním styku. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

Upozorňujeme na nekonzistenci používaných pojmů v tomto paragrafu. V odst. 

1, návětí odst. 2 a odst. 2 písm. b), jakož i v § 234 odst. 4 je používán pojem 

„platební prostředek“, zatímco v § 254 odst. 2 písm. a) je pak použit pojem 

„platební služba“. 

Vysvětleno. 

Pojmy platební prostředek a platební služba jsou odlišné, přičemž 

v daném ustanovení jsou oba tyto pojmy použity správně. 

Rovněž navrhujeme, aby do textu § 254 odst. 2 písm. a) byla doplněna přímo 

čísla evropských nařízení, na která je v textu odkazováno, aby adresátům právní 

normy bylo bez dalšího zřejmé, jaké předpisy musí aplikovat.  

Vysvětleno. 

V § 254 odst. 2 písm. a) je odkaz na poznámku pod čarou č. 2, kde 

jsou uvedena všechna nařízení, které zákon o platebním styku 
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adaptuje. Adresát právní normy tak může v poznámce pod čarou č. 

2 najít kompletní název nařízení včetně jeho čísla. 

V nadpisu návrhu zákona doporučujeme v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády neoznačovat tučným písmem slova „ze dne … 

2019“. Zároveň doporučujeme nahradit číslo „2019“ číslem „2020“. 

Akceptováno. 

K novelizačnímu bodu 28: 

Z důvodu jednotnosti právní úpravy doporučujeme nahradit v textu uvedeného 

novelizačního bodu slovo „či“ slovem „nebo“. Podobně doporučujeme upravit 

také novelizační body 29 až 31, 97 a 98. 

Vysvětleno. 

Spojka „či“ byla zvolena záměrně, aby nebylo několikrát po sobě 

opakováno slovo „nebo“. 

K návrhu zákona části první, čl. I., bodu 102., kterým se navrhuje nové 

znění § 255. 

Z navrhovaného znění §255 odst. 5 vyplývá možnost banky, zahraniční banky 

vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky a 

spořitelního a úvěrního družstva odmítnout předložit návrh smluvních podmínek 

dle odst. 1 či odmítnout uzavřít smlouvu o platebním účtu dle odst. 2. Daná 

možnost není nijak podmíněna, tak jako tomu je např. u vypovězení závazku ze 

smlouvy nebo u odstoupení od smlouvy dle odst. 3, kdy tak uvedené subjekty 

mohou učinit, pouze pokud pro to mají spravedlivý důvod. Doporučujeme zvážit, 

zda by nebylo vhodné obdobným způsobem podmínit také možnost banky, 

zahraniční banky vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím 

pobočky a spořitelního a úvěrního družstva právě pro případy odmítnutí 

předložení návrhu smluvních podmínek, či odmítnutí uzavřít smlouvu o 

platebním účtu. 

Akceptováno jinak. 

Text ustanovení bude přeformulován. 

K absenci srovnávací tabulky u materiálu návrhu zákona. 

Součástí materiálu není srovnávací tabulka, přestože návrhem zákona dochází k 

úpravě některých ustanovení, která mají implementační povahu k evropským 

právním předpisům, kterými jsou směrnice 2015/2366, směrnice 2009/110/ES a 

nařízení 2019/518. Předkladatel ostatně tuto skutečnost zmiňuje v důvodové 

zprávě a rovněž v návrhu zákona vyznačuje novelizovaná implementační 

ustanovení. Povinnost předložit aktualizovanou srovnávací tabulku pak vyplývá z  

čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády ve spojení s čl. 6a odst. 11 

Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Z uvedených důvodů 

doporučujeme k materiálu doplnit aktualizovanou srovnávací tabulku. 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulky budou doplněny. 

MO Bez připomínek.  

MSp ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K bodu 72 – zrušení § 231 odst. 1 písm. c) 

Předkladatel zdůvodňuje zrušení veřejnoprávní sankce tím, že vypovězení 

Akceptováno částečně; vysvětleno. 

Přestupek bude zrušen, nicméně dojde k přeformulování důvodové 

zprávy. Z důvodové zprávy bude vypuštěn odkaz na § 1812 OZ a 
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závazku z rámcových smluv uzavřených na dobu neurčitou se spotřebitelem v 

rozporu s § 154 odst. 1 zákona má soukromoprávní důsledek v podobě absolutní 

neplatnosti takové výpovědi a odkazuje na § 1812 občanského zákoníku (dále jen 

„OZ“). Ustanovení § 1812 odst. 1 OZ stanoví, že lze-li obsah smlouvy vyložit 

různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele příznivější, odstavec druhý 

pak říká, že se k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k 

ochraně spotřebitele nepřihlíží. V první řadě může být vůbec sporné, zda je § 154 

odst. 1 zákona ustanovením stanoveným na ochranu spotřebitele, když má širší 

osobní působnost a chrání i jiné uživatele platebních služeb. Odborná literatura 

tenduje k opuštění výkladu dříve prosazovaného soudní judikaturou, který 

zapovídal odchýlení se v neprospěch spotřebitele od jakéhokoli ustanovení 

zákona. Dále upozorňujeme, že § 1812 odst. 2 OZ hovoří pouze o (absolutní 

neplatnosti) odchylných ujednání a vzdání se práva ze strany spotřebitele. 

Výpověď je však jednostranným právním jednáním působícím zánik závazku. 

Dovození absolutní neplatnosti výpovědi závazku učiněné v rozporu s § 154 odst. 

1 nemusí být vždy možné (viz § 580 OZ); tomu by bylo patrně třeba dovodit ještě 

rozpor s veřejným pořádkem (§ 588 OZ). Domníváme se, že soukromoprávní 

důsledek v podobě relativní neplatnosti není schopen protiprávnímu ukončování 

rámcových smluv ze strany poskytovatelů zabránit, a to zejména s ohledem na 

slabší postavení uživatelů v případném soudním sporu a s tím možnou související 

neochotu se s poskytovateli platebních služeb soudit. Doporučujeme proto buď 

zachovat v zákoně tuto skutkovou podstatu přestupku, nebo v zákoně zvlášť 

stanovit následek. V každém případě by bylo vhodné upravit text v důvodové 

zprávě. 

dovození absolutní neplatnosti. Bude akcentována možnost 

spotřebitele obrátit se na finančního arbitra. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K bodu 73 – zrušení § 231 odst. 5 

S odůvodněním předkladatele nelze souhlasit. Neoprávněné provádění srážek z 

částky platební transakce bude na rozdíl od nesprávného provedení platební 

transakce často úmyslným jednáním s cílem obohatit se na úkor zákazníka, jeho 

sankcionování lze tedy považovat za opodstatněné. Doporučujeme proto 

v zákoně ponechat tuto skutkovou podstatu přestupku. 

Akceptováno. 

Skutková podstata přestupku bude ponechána. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K bodu 102 - § 255 odst. 1 a 3 

Navrhovaná úprava stanovuje postup pro obligatorní uzavření smlouvy o 

platebním účtu. Obecná úprava postupu při uzavírání smluv je obsažena v § 1731 

a násl. OZ. Předkladatel by měl dodržovat terminologii této obecné úpravy, aby 

bylo zřejmé, co je návrhem na uzavření smlouvy neboli nabídkou a kdy nastává 

akceptace této nabídky, tedy okamžik uzavření smlouvy. V odstavci 1 se hovoří o 

Akceptováno, upraveno jinak. 

Dojde k přeformulování ustanovení s ohledem na OZ. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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výzvě k uzavření smlouvy, na základě níž má být v podobě návrhu textu smlouvy 

předložen návrh smluvních podmínek. Z této formulace není zcela zřejmé, co je 

návrhem na uzavření smlouvy a jak by měl vypadat. Odstavec 2 pak říká, že 

smlouva bude uzavřena s tím, kdo návrh do 5 pracovních dnů přijal na základě 

předloženého návrhu smluvních podmínek. Dle § 1745 OZ k uzavření smlouvy 

dochází již přijetím nabídky. Výslovné stanovení povinnosti uzavřít smlouvu 

s tím, kdo nabídku ve stanovené lhůtě přijal, je tedy nadbytečné a matoucí. 

Obdobné platí i o informaci, že smlouva musí být uzavřena na základě 

předloženého návrhu smluvních podmínek. Pokud je smlouva uzavřena právě 

přijetím návrhu smluvních podmínek, nemohou být jejím obsahem podmínky 

jiné, aniž se na tom smluvní strany zvlášť dohodnou. S ohledem na výše uvedené 

navrhujeme obě ustanovení přeformulovat následovně: 

„(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 vyzve k uzavření smlouvy o platebním účtu, předloží této osobě návrh na 

uzavření smlouvy v podobě textu smlouvy o platebním účtu včetně znění 

smluvních podmínek, které budou její součástí a které musí být objektivní, 

přiměřené povaze daného platebního účtu a umožňují majiteli platebního účtu 

poskytovat platební služby. 

 (2)Pokud je návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 1 akceptován do 5 

pracovních dnů, dojde k uzavření smlouvy. Ustanovení § 1787 občanského 

zákoníku se použije obdobně.“ 

K bodu 16, 36 a 101 - § 59 odst. 1 písm. a), § 100 odst. 1 písm. b) a § 254d 

odst. 1 písm. a) 

Z navrhovaného znění vyplývá, že poskytovatel platebních služeb malého 

rozsahu musí mít současně skutečné sídlo v některém členském státě a rovněž v 

ČR (srov. spojku „a“), což není možné. Slučovací poměr se musí uplatnit pouze 

ve vztahu k pobočce, tj. žadatel musí mít skutečné sídlo v jiném členském státě a 

současně pobočku v ČR. Nikoli ve vztahu k sídlu v ČR; sídlo v jiném členském 

státě a sídlo v ČR by měly být v poměru vylučovacím (proto musí být odděleny 

spojkou „nebo“). Dále není zřejmé, z jakého důvodu se požaduje, aby žadatel měl 

skutečné sídlo v jiném členském státě, zatímco ve vztahu k sídlu v ČR požadavek 

na jeho skutečné sídlo dán není, přestože na jiných místech zákona se hovoří o 

skutečném sídle [srov. § 9 odst. 1 písm. b), § 42 odst. 1 písm. a), § 68 odst. 1 

písm. b), § 118 odst. 1 písm. b)]. Doporučujeme proto ustanovení přeformulovat 

Akceptováno jinak. 

Dojde k věcné úpravě tohoto ustanovení, tím i vyřešení stávajícího 

problému. 
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následovně: 

 „který má sídlo v členském státě, ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České 

republice, nebo skutečné sídlo v České republice,“ 

K bodu 52 - § 160 odst. 4 

Souhlas příjemce se dle odůvodnění nevyžaduje k dohodě plátce a poskytovatele, 

podle níž plátce může po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 odvolat platební 

příkaz, který dává prostřednictvím příjemce, nebo nepřímo daný platební příkaz v 

případech podle § 158 odst. 2 zákona a nikoli tedy v případech podle § 160 odst. 

2 zákona, na který předkladatel v návrhu odkazuje. Náplní § 160 odst. 2 je 

nemožnost odvolat platební příkaz podle § 158 odst. 2 poté, co uplynula provozní 

doba poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v němž je platební příkaz 

přijat. Odkaz na § 160 odst. 2 zde tedy nedává smysl. Doporučujeme proto slova 

„podle odstavce 2“ nahradit slovy „podle § 158 odst. 2“. 

Akceptováno. 

Odkaz bude upraven ve smyslu připomínky, navíc dojde v rámci 

odstavců 3 a 4 k drobnému upřesnění. 

 

 

K bodu 81 - § 234 odst. 5 písm. b) 

Ustanovení § 255 zákona, na které je zde odkazováno, upravuje v jednotlivých 

odstavcích kromě podmínky ukončení závazku i například povinnost předložit 

návrh smluvních podmínek nebo povinnost za určitých podmínek uzavřít 

smlouvu. Doporučujeme proto odkaz zpřesnit tak, že text „§ 255“ bude nahrazen 

textem „ § 255 odst. 3“.  

Zároveň upozorňujeme na nekonzistentnost návrhu, když předkladatel v bodě 71 

návrhu veřejnoprávní sankci za vypovězení rámcové smlouvy v rozporu se 

zákonem navrhuje zrušit a u jiných smluv chce naopak pro obdobné jednání 

zavést novou skutkovou podstatu přestupku. 

Vysvětleno. 

Ustanovení odkazuje na odstavec 3 a 4. 

K bodu 90 - § 237 odst. 1 písm. d) 

Upozorňujeme na špatně vyskloňované přídavné jméno stanovený a 

doporučujeme tuto chybu odstranit. 

Vysvětleno. 

Formulace je správná. 

K bodu 102  - § 255 odst. 4 a 5 

Ustanovení odstavce 5 je formulováno tak, že odkaz na odstavce 1, 2, 3 a 4 se 

vztahuje jen k části ohledně vypovězení smlouvy a odstoupení. Doporučujeme 

proto ustanovení přeformulovat následovně: 

„Odmítne-li banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České 

republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo předložit 

návrh smluvních podmínek podle odst. 1 nebo uzavřít smlouvu o platebním účtu 

podle odst. 2, a nebo vypoví-li závazek z této smlouvy nebo od této smlouvy 

odstoupí podle odstavce 3, oznámí to bez zbytečného odkladu spolu s 

odůvodněním České národní bance.“ 

Z důvodu systematičnosti a přehlednosti pak zároveň doporučujeme v odstavci 4 

nahradit text „3“ textem „4“ a přesunout jej až na konec § 255, tzn. zaměnit 

Akceptováno. 

Dojde k přeformulování celého § 255. Ustanovení týkající se  

osoby, která teprve podala žádost o udělení povolení k činnosti, se 

přesune na konec paragrafu. 
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pořadí odstavců 4 a 5. 

K Čl. II bod 9. 

Přechodné ustanovení není formulováno správně. Ze znění ustanovení není 

zřejmé, na jaké bankomaty se 3 měsíční lhůta vztahuje, zda na ty, které 

poskytovatel služby směny měn provozoval již před datem nabytí účinnosti 

navrhované novely nebo i na ty, které začne provozovat až po tomto datu. Bez 

této specifikace by bylo možné dospět k absurdnímu závěru, že ten, kdo ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona poskytuje službu směny měn, musí splnit 

oznamovací povinnost ohledně všech bankomatů (tedy i těch, které bude 

provozovat v budoucnu) nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

navrhované novely. Aby ustanovení sloužilo sledovanému cíli, navrhujeme jej 

přeformulovat například následovně: 

„Ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytuje službu směny měn, 

která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím 

bankomatu, splní povinnost podle § 254i odst. 1 zákona č. 370/2017 Sb., účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Pro bankomaty, které začne osoba podle věty první provozovat až 

po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, to platí pouze v případě, že je tato lhůta 

delší než lhůta uvedená v § 254i odst. 1.“ 

Akceptováno jinak. 

Povinnost hlásit umístění bankomatů bude vypuštěna, nadále tedy 

nebude toto přechodné ustanovení potřebné. 

 

MV ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I bodu 5 – k § 10 odst. 5: 

Navrhované ustanovení zakotvuje možnost osvědčit splnění podmínek pro 

udělení povolení k činnosti platební instituce jiným způsobem, než je předložení 

předepsané přílohy žádosti. Tuto skutečnost má žadatel uvést v žádosti spolu s 

„doložením příslušných důvodů“.  Dáváme ke zvážení, zda má jít skutečně o 

doložení příslušných důvodů, nebo pouze o jejich uvedení, neboť doložení 

(osvědčení) může být podobně obtížné, jako opatření si vlastní přílohy. 

Tyto připomínky uplatňujeme obdobně také k § 43 odst. 4, § 60 odst. 4, § 69 

odst. 5 a § 101 odst. 4. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude zcela vypuštěno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I bodu 5 – k § 10 odst. 5: 

Větu „Ustanovení § 3 a § 50 odst. 2 správního řádu tím nejsou dotčena.“ 

navrhujeme vypustit. Na postup při udělení povolení se vztahuje zákon č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který se aplikuje v 

případě, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup (viz § 1 odst. 2 správního řádu). 

Deklarace, dle které nejsou jeho určitá ustanovení zvláštním zákonem dotčena, je 

proto nadbytečná a matoucí. Nadto nepovažujeme odkaz na citované paragrafy za 

přiléhavý, neboť jde o obecné principy vedení správního řízení. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude zcela vypuštěno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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Tyto připomínky uplatňujeme obdobně také k § 43 odst. 4, § 60 odst. 4, § 69 

odst. 5 a § 101 odst. 4. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I bodu 77 – k § 233 odst. 1 písm. d): 

V nově navrhované skutkové podstatě přestupku navrhujeme slovo „poruší“ 

nahradit slovem „nesplní“.  

Tyto připomínky uplatňujeme obdobně také k § 233a odst. 1 písm. e) a § 233a 

odst. 2 písm. a). 

Akceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I bodu 77 – k § 233 odst. 1 písm. d):  

Zároveň nepovažujeme za vhodné, aby byl tento přestupek podřazen pod 

jednotnou sankci 1 000 000 Kč (§ 233 odst. 2), aniž by bylo v důvodové zprávě 

vysvětleno, proč má být pokuta takto vysoká a čím se předkladatel při stanovení 

výše pokuty řídil. Domníváme se, že například nesplnění oznamovací povinnosti 

oznámit závažný bezpečnostní nebo provozní incident orgánu dohledu [§ 233 

odst. 1 písm. a)], je s ohledem na ochranu platebního styku typově závažnější, 

než neoznámení umístění bankomatu, jehož prostřednictvím je poskytována 

služba směny měn. To by se mělo projevit rovněž v navrhované výši pokuty. 

Požadujeme proto provést zhodnocení a v návaznosti na to dané ustanovení 

upravit.  

Tyto připomínky uplatňujeme obdobně také k § 233a odst. 1 písm. e) a § 233a 

odst. 2 písm. a). 

Akceptováno jinak. 

Povinnost oznamovat umístění bankomatu bude vypuštěna. 

Získávání informací bude řešeno prostřednictvím stávajícího znění 

zákona o ČNB. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I bodu 88 – k § 236 odst. 1 písm. a) bodu 3: 

Požadujeme upřesnit kompetenční ustanovení, dle něhož Česká obchodní 

inspekce projednává přestupky podle § 235 odst. 7 písm. a) „s výjimkou směny 

měn, která je před provedením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím 

bankomatu“. V daném případě musí být například specifikováno, že jde o 

„přestupky spáchané při poskytování služby směny měn, která je před 

provedením…“, popřípadě jinak dle záměru předkladatele. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude přeformulováno ve smyslu připomínky. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I bodu 97 – k § 247 odst. 1: 

S ohledem na to, že byl stanovený okruh osob rozšířen o vydavatele, navrhujeme 

za slova „jestliže o to poskytovatel“ vložit slova „nebo vydavatel“. 

Akceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Obecně k přestupkům v zákoně č. 370/2017 Sb.: 

V návaznosti na nově doplňované přestupky v § 234 a 235 je třeba doplnit 

zvláštní část důvodové zprávy k souvisejícím novelizačním bodům o souhrnné 

zdůvodnění přiměřenosti navrhovaných výší pokut, a to například s poukazem na 

porušení typově stejných či obdobných povinností v oblasti platebního styku. 

V této věci upozorňujeme, že vzhledem k pouze obecnému znění čl. 11 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 260/2012 nejde v § 235 čistě o 

implementaci práva Evropské unie. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

K obecné části důvodové zprávy: 

V obecné části důvodové zprávy je konstatováno, že návrhem zákona jsou 

prováděny rovněž změny v oblasti správního trestání v návaznosti na usnesení 

vlády ze dne 5. října 2016 č. 866 a v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 

přestupků vydanými Ministerstvem vnitra. Dovolujeme si uvést, že citované 

usnesení vlády bylo dále rozpracováno usnesením vlády ze dne 31. července 

2018 č. 498, kterým byly schváleny rovněž zmíněné zásady. Oceňujeme úsilí 

předkladatele revidovat právní úpravu přestupků v zákoně č. 370/2017 Sb., k 

čemuž došlo zejména v úpravě přestupků poskytovatele, a to vypuštěním 

několika skutkových podstat (§ 231). Doplňujeme však, že tato revize nebyla 

zcela dokončena.  Pozornost nebyla doposud věnována oblasti správních trestů 

(adekvátnost a efektivita zakotvených horních sazeb pokut), nejednotné 

terminologii (například pojmy „poruší“ a „nesplní“) či správnětrestní 

odpovědnosti dalších subjektů přestupků než poskytovatele. 

Akceptováno částečně. 

Odkaz na usnesení vlády bude opraven. 

K nadpisu: 

Slova „ze dne …2019“ navrhuje neuvádět tučným písmem a rovněž v dalším 

legislativním procesu zohlednit, že právní předpis bude vydán v roce 2020. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 2: 

Doporučujeme v textu novelizačního ustanovení uvést celou měněnou citaci 

ustanovení a stanovit, že se text „§ 254 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 254a“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 6 – k § 35: 

S ohledem na čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

slovo „doplňují“ nahradit slovem „vkládají“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodům 14 a 33 – k § 53 odst. 4 a § 94 odst. 4: 

Obsahově je předmětnými novelizačními body prováděna totožná změna, 

navrhujeme je tedy spojit pouze do jednoho novelizačního bodu. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 22 – k § 62 odst. 2:  

Za účelem zpřesnění textu a sjednocení užívaných frází doporučujeme slova 

„podmínce podle“ nahradit slovy „podmínce stanovené v“.  

Neakceptováno; vysvětleno. 

Zákon o platebním styku spojení „podmínka podle“ používá na 

více místech. 
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Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodu 42 a čl. II bodu 4 a 7. 

K čl. I bodu 52 – k § 160 odst. 4: 

S ohledem na čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

slovo „doplňuje“ nahradit slovem „vkládá“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 71 – k § 231 odst. 1 písm. a):  

Doporučujeme v novelizačním bodě uvést celou citaci odkazovaného ustanovení 

a text „odst. 2,“ nahradit textem „§ 152 odst. 2, “. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 72 – k § 231 odst. 1: 

Navrhujeme zrušení dosavadních písmen c), e) a n) rozdělit do samostatných 

novelizačních bodů, ve kterých budou na samostatných řádcích uvedeny změny v 

označení následujících pododstavců. 

Vysvětleno. 

Stávající řešení považujeme za přehlednější. Z námi navrženého 

znění je zřetelnější, jak je které aktuální písmeno přečíslováno. 

K čl. I bodu 99 – k § 249 odst. 1: 

S ohledem na legislativní praxi doporučujeme slovo „nové“ vypustit pro 

nadbytečnost. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 101 – k § 254a až 554i: 

S ohledem na to, že jsou vkládány nové § 254a až 254i, doporučujeme v 

novelizační větě slova „až 254h“ nahradit slovy „až 254i“. 

Akceptováno. 

MŠMT Bez připomínek.  

MZD Bez připomínek.  

MZe K návrhu zákona, část první, Čl. I, bod č. 16, 36 a 101 [§ 59 odst. 1 písm. a), 

§ 100 odst. 1 písm. b) a § 254d odst. 1 písm. a)] 

Z důvodové zprávy vyplývá, že účelem navrhované změny textu je postavení na 

jisto, že žadatel musí mít buď sídlo v jiném členském státě a pobočku v ČR, nebo 

sídlo v ČR.  

Po promítnutí navrhované změny do platného znění zákona však podmínky sídla 

v členském státě, ve kterém žadatel skutečně podniká, a sídla v ČR musí být 

splněny současně (použití slučovací spojky „a“).  

Doporučujeme novelizační body upravit tak, aby výsledný text ustanovení zněl: 

„,který má sídlo v členském státě, ve kterém skutečně podniká, a pobočku v 

České republice, nebo sídlo v České republice,“. 

Akceptováno jinak. 

Dojde k věcné úpravě tohoto ustanovení, tím i vyřešení stávajícího 

problému. 

 

K návrhu zákona, část první, Čl. I, bod č. 18 [§ 59 odst. 1, písm. e)] 

Po promítnutí navrhované změny do platného znění zákona není z části 

ustanovení za středníkem zcela zřejmé, ke komu se text vztahuje (text obsahující 

pojem žadatel, na němž má osoba kvalifikovanou účast, se odstraňuje). 

Doporučujeme v rámci novelizačního bodu č. 18 v souvislosti se zrušením slov 

„vedoucí osoby žadatele“ doplnit také změnu: a slova „na něm mají“ se nahrazují 

slovy „mají na žadateli“. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že slova „na něm“ jasně odkazují na žadatele. 
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K návrhu zákona, část první, Čl. I, body č. 28 a 30 [§ 91 odst. 1, písm. b), § 

92 odst. 1 věta první, § 92 odst. 5, § 93 odst. 1] 

Doporučujeme spojit novelizační body č. 28 a č. 30. Jedná se o shodnou změnu 

vkládáním slov „vydávání či“ za slova „služeb nebo“.  

V případě § 92 odst. 5 je v novelizačním bodě č. 30 pouze vynecháno slovo 

„služeb“, z platného znění zákona však vyplývá, že pro to není důvod, a také 

podle důvodové zprávy se jedná o skupinu stejných změn. 

Vysvětleno. 

Zatímco změny provedené novelizačním bodem 28 jsou 

transpoziční (slova „vydávání či“ jsou tedy podtržena), změny 

v novelizačním bodu 30 transpoziční nejsou, doplňovaná slova 

tedy nebudou podtržena. 

K důvodové zprávě, k bodu 94 až 96 

Upozorňujeme, že za slovy „uděleného povolení“ chybí čárka ve větě. 

Akceptováno. 

MZV Bez připomínek.  

MŽP Bez připomínek.  

ÚV ČR 

- 

Ministr 

a 

předse

da 

LRV 

Doporučujeme doplnit konkrétní termín a indikátory přezkumu účinnosti 

regulace. Stanovení indikátorů je důležité pro určení, jaký výsledek a jaké 

konkrétní dílčí skutečnosti cílového stavu budou považovány za úspěšné či 

neúspěšné dosažení cíle právní úpravy. 

Akceptováno částečně; vysvětleno. 

Byla doplněna informace o přezkumu. 

ÚV ČR 

– 

OKO

M 

V návrhu jsou podtržením označena některá ustanovení, která svůj přímý 

protějšek v předpisech EU nemají – tato podtržení doporučuje odstranit. V části 

první (novela ZoPS) jde například o § 2/3/i, § 62/2 (obdobně na dalších místech 

návrhu), § 244/2/j, § 255/3-4, v části třetí (novela ZoB) v § 44/1/a o slova 

„poskytovateli služby dynamické směny měn“. 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení § 62 odst. 2 (a další obdobná ustanovení) a § 244 odst. 

2 písm. j) jsou transpoziční ustanovení. 

Doporučujeme, aby zhodnocení slučitelnosti s právem EU uvedené v bodu 5 

obecné části důvodové zprávy bylo upřesněno a zahrnovalo i hodnocení 

vzhledem k prováděcí legislativě Evropské komise, která se vztahuje k výše cit. 

směrnicím v této oblasti.  

Akceptováno. 

Prováděcí legislativa Evropské komise byla do bodu 5 obecné 

části důvodové zprávy doplněna. 

K bodu 4 - § 10 odst. 2: 

Směrnice tuto úpravu umožňovala (viz i příloha VIII - rozdílová tabulka), 

prosíme proto doplnit vyjádření, proč je nyní rušeno (týká se i dalších obdobných 

částí návrhu - § 43/2, 69/2). 

Vysvětleno. 

Důvodem úpravy je snaha o zrychlení licenčního řízení. 

K bodu 8 - § 36 odst. 4: 

Doporučujeme upřesnit odkaz v poznámce pod čarou – místo odkazu na 

poznámku pod čarou č. 1 odkázat v novém odkazu na nařízení EK 2017/20552 (+ 

zhodnotit, zda nejsou třeba další legislativní úpravy v souvislosti s implementací 

předpisů EK v této oblasti, viz připomínka výše, obecná). Tato věc se týká 

obdobně i jiných míst návrhu (§ 53/4, 94/3). 

Akceptováno. 

Odkaz na nařízení EK byl doplněn i do dalších ustanovení. 
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K bodu 84 - § 235 odst. 1: 

Vymezení skutkových podstat s odkazem na novelizovaná ustanovení nařízení 

EU doporučujeme konzultovat s odborem vládní legislativy – zvolený způsob se 

zdá být v rozporu s Legislativními pravidly vlády (čl. 68 ve spojení s čl. 64 LPV) 

– týká se již i platného znění zákona. 

Problém spatřujeme i z hlediska dohledatelnosti aplikovatelné úpravy. Např. 

nově navrhovaný § 235/1/f) uvádí čl. 3b nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 924/2009. Uvedený článek ale byl vložen do nařízení č. 924/2009 

novelou 2019/518. Úskalí spočívá v tom, že tzv. konsolidované znění nařízení č. 

924/2009 v databázi eur-lex není aktuální a zmíněný čl. 3b novelizačního 

nařízení 2019/518 neobsahuje. Ač konsolidovaná znění mají pouze informační 

charakter, nemožnost jednoduchého získání aktualizovaných informací o platném 

právním stavu, s přihlédnutím k obrovskému množství legislativy Evropské unie, 

která vzájemně mixuje různé druhy právních aktů, velmi ztěžuje postavení 

adresátů právních norem. Negativní dopady jsou pak zejména v sankční rovině, 

jak naznačuje zde uvedený příklad. 

Také údaj v rozdílové tabulce je zmatečný. 

Vysvětleno. 

Rozumíme uvedené připomínce, bohužel není přehlednější 

legislativně technické řešení. Jestliže nařízení 2019/518 novelizuje 

část nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009, je 

podle našeho názoru vhodnější odkazovat přímo na novelizované 

nařízení (i navzdory absenci konsolidovaného znění). 

K bodu 85 - § 235 odst. 7 písm. a): 

Upozorňujeme, že účinnost čl. 3a odst. 5-6 a částečně čl. 3a/7 je od 19.4.2021 

(srov. čl. 2/2/c) a d) nařízení EU 2019/518. To se pak dotýká i bodu 88 - § 

236/1/a/3. a § 236/1/d. 

Návrh zavádí tuto povinnost dříve než cit. nařízení EU. 

Vysvětleno. 

Přestupek nebude možno spáchat až do doby účinnosti evropského 

nařízení. 

Předloženým návrhem se dle vyjádření předkladatele upřesňuje platná právní 

úprava v reakci na aplikační praxi nového zákona o platebním styku. 

Doporučujeme v této souvislosti, aby byla zhodnocena také nová úprava předpisy 

Evropské komise, která se dané oblasti dotýká a kterou předkladatel v důvodové 

zprávě nezmiňuje. 

 

ÚV ČR 

– 

vedouc

í ÚV 

Bez připomínek.  

Finanč

ní 

arbitr 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Rozšíření působnosti finančního arbitra na řešení sporů mezi spotřebitelem 

a osobou poskytující službu dynamické směny měny  

Požadujeme do návrhu zákona vložit část čtvrtou – „změna zákona o finančním 

arbitrovi“, která rozšíří působnost finančního arbitra na spory vzniklé při 

poskytování služby dynamické směny měn. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Působnost finančního arbitra bude rozšířena. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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I sebelepší hmotněprávní úprava ochrany spotřebitele je bezzubá, pokud nemá 

spotřebitel snadnou a efektivní možnost se jí dovolat. 

Jak je z předkládaného návrhu zákona zřejmé, služba dynamické směny měn je 

samostatná zvláštní služba, která na straně jedné není platební službou ve smyslu 

novelizovaného zákona o platebním styku a současně není ani směnárenským 

obchodem ve smyslu zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Pro spotřebitele by pak vznikla složitá a obtížně pochopitelná situace, kdy s částí 

sporu z jednorázové činnosti (výběr peněz z bankomatu nebo platba v místě 

prodeje rozpadla do dvou samostatných), která však fakticky zahrnuje 2 

samostatné služby, by se mohl obracet na finančního arbitra (platební služba) 

a s částí sporu (služba dynamické směny měny) by se musel obracet na Českou 

obchodní inspekci. Obdobně v případě sporu ohledně neautorizované platební 

transakce, kde současně došlo ke službě dynamické směny měny, by finanční 

arbitr nemohl případ vyřešit jako celek, ale řízení by musel částečně zastavovat 

a odkazovat na Českou obchodní inspekci, která však nemá pravomoc řešit spor 

závazným způsobem. 

Považujeme proto za nezbytné v zákoně o finančním arbitrovi výslovně zakotvit 

pravomoc finančního arbitra k řešení sporu mezi spotřebitelem a osobou 

poskytující službu dynamické směny měny při poskytování služby dynamické 

směny měny. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Možnost předem zablokovat využívání služby dynamické směny měn při 

použití platebního prostředku 

Požadujeme do návrhu zákona doplnit uložení povinnosti poskytovateli platební 

služby umožnit držiteli platebního prostředku předem zakázat nabídnutí / 

poskytnutí služby dynamické směny měn při použití takového platebního 

prostředku. 

Odůvodnění: 

Služba dynamické směny měny má velmi problematickou (pokud vůbec nějakou) 

přidanou hodnotu pro spotřebitele. S ohledem na tuto skutečnost považujeme za 

více než vhodné, umožnit spotřebiteli se rozhodnout, že si tuto službu nepřeje 

daným platebním prostředkem (např. platební kartou) využívat, tak jako např. již 

nyní si spotřebitel může pro příslušný platební prostředek předem určit, že jej 

nebude možné využívat pro všechny nebo vybrané platby přes internet apod. a 

použití pro tyto účely předem zablokovat (s možností odblokování, pokud své 

rozhodnutí v budoucnu změní). 

Takovéto řešení umožní efektivně předejít situacím, kdy spotřebitel, který si 

Vysvětleno. 

Vydavatel platební karty může obtížně odlišit, zda byla jeho 

klientovi poskytnuta služba DCC. Rozlišujícím kritériem je 

v podstatě jen měna platebního příkazu, který obdrží poskytovatel 

příjemce (vydavatel), a lokace platebního terminálu nebo 

bankomatu. Vydavatel by tak musel odmítat platební transakce 

znějící na měnu platebního účtu, za předpokladu, že příkaz k této 

transakci byl dán v zemi, kde je používána jiná měna než 

platebního účtu. To však naráží na garanční funkci karetního 

placení danou pravidly karetních asociací a nemožností plátce 

odvolat platební příkaz bez souhlasu příjemce. Uvedený koncept 

blokace byl diskutován i na úrovni EU, ale nebyl z výše 

uvedených důvodů přijat. ČR by tak v tomto řešení byla 

osamocena, což vzhledem k fungování jednotného trhu a nutnosti 

změnit pravidla pro karetní transakce nepovažujeme za žádoucí. 

 

Dalším z diskutovaných problémů byl tzv. multipricing 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLQC4TWO)



Stránka 52 (celkem 61) 

nikdy nepřeje službu dynamické směny využít, v zahraničí v bankomatu či na 

platebním terminálu omylem nebo z důvodu neznalosti cizího jazyka a 

nepochopení instrukcí tuto službu zvolí, i když o ni nemá zájem. 

poskytovaný například internetovými stránkami zaměřenými na 

prodej letenek. Zablokování DCC by mělo dopad i na tuto službu. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Úprava odpovědnosti plátce za neautorizovanou platební transakci 

Považujeme za nezbytné upravit ustanovení § 182 zákona o platebním styku 

směrem k jeho větší flexibilitě, aby namísto pouhých „krajních variant“ umožnilo 

spravedlivější uspořádání vztahu mezi plátcem a poskytovatelem platebních 

služeb v závislosti na podílu na ztrátě vzniklé z neautorizované transakce. 

Odůvodnění: 

V rámci veřejné konzultace, která proběhla ve dnech 20. května 2019 až 24. 

června 2019, otevřelo Ministerstvo financí otázku odpovědnosti plátce za 

neautorizovanou platební transakci. Tato záležitost však není v předkládaném 

návrhu zákona řešena a ani Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k 

tomuto návrhu zákona nevysvětluje, proč byla nakonec zvolena nulová varianta, 

tedy ponechání dotčeného ustanovení bez jakékoliv úpravy. 

Finanční arbitr získal z desítek až stovek řízení vedených ohledně odpovědnosti 

za neautorizovanou platební transakci zkušenosti, že pouze v drtivé menšině 

případů je situace zcela jednoznačná a některá ze tří variant odpovědnosti (plná 

odpovědnost plátce, plná odpovědnost poskytovatele platebních služeb, 

spoluúčast plátce na škodě ve výši 150 € resp. nyní 50 €) spravedlivě pokrývá 

daný případ. 

V naprosté většině případů lze konstatovat, že situace takto jednoznačná není. I u 

jedné jediné neautorizované transakce zpravidla dochází k porušení různých 

povinností vyplývajících ze zákona nebo ze smluvních ujednání, a to ze strany 

obou subjektů (plátce i poskytovatele platebních služeb plátce) a s různou 

intenzitou. 

Tyto případy lze jen těžko spravedlivě podřadit pod některou z výše uvedených 3 

variant a možnost jiného řešení sporu mimo tyto 3 mezní varianty při zohlednění 

podílu každé strany na vzniku škody by lépe odpovídala spravedlivému 

uspořádání poměrů mezi oběma subjekty. 

Přestože finanční arbitr nemůže v současnosti závazným způsobem spor 

rozhodnout jiným než některým z těchto 3 způsobů, už nyní se o spravedlivé 

řešení odpovídající skutkovým okolnostem případu snaží v rámci smírného řešení 

sporu, takže v závislosti na podílu každé strany na vzniku škody dovedl úspěšně 

strany ke smíru v různém poměru podílů na způsobené ztrátě (50:50, 80:20 aj). 

Finanční arbitr považuje za nezbytné, aby zákon o platebním styku sám o sobě 

Akceptováno jinak. 

Režim odpovědnosti plátce za neautorizovanou platební transakci 

platí v ČR od roku 2009. V roce 2018 došlo ke změnám ve 

prospěch plátce (snížení spoluúčasti). V roce 2019 MF provedlo 

veřejnou konzultaci k možnosti inspirovat se rakouskou úpravou 

odpovědnosti. Naprostá většina respondentů změnu nepodpořila, 

včetně orgánu dohledu (změnu částečně podpořil jeden PPSMR). 

MF tuto změnu do návrhu zákona tedy nenavrhlo a režim nijak 

nemění. Připomínka tak směřuje nad rámec návrhu. Věcnou 

podstatu problému jsme však připraveni diskutovat a případně 

návrh upravit v další fázi legislativního procesu, v rámci mantinelů 

daných směrnicí PSD2. 

 

Vyjádření k vypořádání: souhlas 
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umožňoval více flexibilní řešení odpovědnosti za neautorizovanou platební 

transakci, které více reflektuje okolnosti každého jednotlivého případu a nevede 

pouze k výběru mezi několika krajními variantami a aby i v případě, kdy se 

smírného řešení sporu nepodaří dosáhnout, mohl případ závazně rozhodnout s 

přihlédnutím k podílu obou stran na vzniku ztráty. 

Hlavní 

město 

Praha 

K bodu 2 (§ 3 odst. 2): 

navrhovaný text, i v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit textem: „V § 3 odst. 2 větě poslední se text „§ 254 odst. 3“ nahrazuje 

textem „§ 254a“.“ 

Akceptováno. 

 

K bodům 3 (§ 9 odst. 3), 9 (§ 42 odst. 3), 13 (§ 53 odst. 3), 19 (§ 59 odst. 3), 24 

(§ 68 odst. 3), 32 (§ 94 odst. 3) a 39 (§ 100 odst. 3): 

na konci doplnit tečku 

Akceptováno. 

K bodům 4 (§ 10 odst. 2), 10 (§ 43 odst. 2) a 25 (§ 69 odst. 2): 

slova „věta druhá“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „věta poslední“ 

Akceptováno. 

K bodům 6 (§ 35) a 31 (§ 93a): 

slovo „doplňují“, v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovem „vkládají“ 

Akceptováno. 

K bodu 15 (§ 58 odst. 2): 

za text „§ 58 odst. 2“ vložit slova „větě poslední“ 

Vysvětleno. 

Text ustanovení je v souladu s čl. 73 odst. 2 LPV. 

K bodu 19 (§ 59 odst. 3): 

za slova „V § 59 se“, v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel 

vlády, vložit slova „za odstavec 2“ 

Akceptováno. 

K bodu 35 (§ 99 odst. 3): 

za text „§ 99 odst. 3“ vložit slova „větě poslední“ 

Vysvětleno. 

Text ustanovení je v souladu s čl. 73 odst. 2 LPV. 

K bodu 39 (§ 100 odst. 3): 

za slova „V § 100 se“, v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel 

vlády, vložit slova „za odstavec 2“ 

Akceptováno. 

K bodu 46 (Části třetí oddílu 5): 

číslo „V“, v souladu s platným zněním zákona, nahradit číslem „5“ 

Akceptováno. 

K bodu 51 (§ 152 odst. 5): 

za text „152 odst. 5“ vložit slova „větě třetí“ a slovo „text“, v souladu s čl. 57 

odst. 4 písm. o) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „číslo“ 

Vysvětleno. 

Text ustanovení je v souladu s čl. 73 odst. 2 LPV. Slovo „text“ 

není vhodné nahrazovat slovem „číslo“, neboť v daném případě se 

nezrušuje pouze číslo, ale i čárka. 

K bodu 52 (§ 160 odst. 4): Akceptováno. 
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slovo „doplňuje“, v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovem „vkládá“ 

K bodu 69 (§ 230 odst. 1 písm. c)): 

slova „písm. c) se za číslo „1“ vkládají“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se na konci textu písmene c) 

doplňují“ 

Akceptováno. 

K bodu 72 (§ 231 odst. 1 písm. c), e) a n)): 

větu „Dosavadní …“, v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel 

vlády, uvést na samostatném řádku 

Akceptováno. 

K bodům 73 (§ 231 odst. 5) a 100 (§ 254 odst. 3): 

větu „Dosavadní …“, v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel 

vlády, uvést na samostatném řádku 

Akceptováno. 

K bodu 86 (§ 235 odst. 8 písm. a)): 

slovo „slovy“, v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, nahradit 

slovem „textem“ 

Vysvětleno. 

Text obsahuje i slovo „odstavce“, je tedy podle našeho názoru 

vhodné stávající znění novelizačního bodu. 

K bodu 93 (§ 272 odst. 2): 

za text „§ 272 odst. 2“ vložit slova „větě první“ 

Vysvětleno. 

Text ustanovení je v souladu s čl. 73 odst. 2 LPV. 

K Části druhé (čl. III) a Části třetí (čl. IV): 

navrhovaný text, v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, nahradit 

textem, v němž se přímo vyjádří změna konkrétního ustanovení právního 

předpisu: „V § … odst. … písm. … zákona č. …/… Sb., o …, ve znění zákona č. 

…/… Sb., se za slova „…“ vkládají slova „…“ a uvést výčet pouze těch novel, 

které se promítají do platného znění měněného pododstavce 

Vysvětleno. 

LPV nejsou příliš jednoznačná v tom, zda má být uvedena 

novelizace konkrétního odstavce či písmene (tím spíše, pokud 

v době přijetí právního předpisu daný odstavec či písmeno 

neexistoval), či je dostačující výčet novelizací daného odstavce. 

Ve výčtu jsou uvedeny všechny zákony novelizující § 3 

živnostenského zákona a všechny zákony novelizující § 44 odst. 1 

zákona o České národní bance. 

SMOČ

R 
Bez připomínek.  

ÚOOÚ Bez připomínek.  

ČBA K § 109, odst. 2 

Navrhujme doplnit takto:  

„Odmítne-li  účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování uzavřít 

s poskytovatelem smlouvu podle odstavce 1, sdělí mu důvody odmítnutí. 

Poskytovatel nesdělí důvody odmítnutí, jestliže by sdělením  důvodů porušil 

ustanovení  zákona upravujícího opatření proti  legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.  

 

Akceptováno jinak. 

Připomínku obecně akceptujeme, pouze byla zvolena jiná dikce. 
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Obecně se obvykle důvody odmítnutí uzavření smlouvy neuvádějí, v určitých 

případech je to velmi problematické. U návrhu na změnu vycházíme z analogie 

současného ustanovení § 210 odst. 6. 

K § 160 odst. 4) - odvolání platebního příkazu,  

I přes úpravu textu oproti jeho stávajícímu znění a doplněný komentář 

v důvodové zprávě není navrhované znění jednoznačné a zcela jasné. Řešení 

odkazem na odst. 2 téhož paragrafu, který obsahuje další odkaz na § 158 odst. 

2 je velmi komplikované, a podle našeho názoru ne zcela jasné. V zájmu větší 

srozumitelnosti a jednoznačnosti textu navrhujeme doplnění nově navrženého 

znění § 160 odst. 4 následovně  

(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; nepřímo daný příkaz podle § 158 odst. 2 

lze však odvolat až do lhůty uvedené v odstavci 2. 

Akceptováno jinak. 

 

(3) Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, 

nelze odvolat poté, co jej plátce předal příjemci. Nepřímo daný 

platební příkaz, nejde-li o platební příkaz podle § 158 odst. 2,  

nelze odvolat poté, co jej plátce předal poskytovateli služby 

nepřímého dání platebního příkazu.  

 

 (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. V případě trvalého 

příkazu to platí pouze pro první platební transakci. 

 

K § 255 

Nevidíme v tomto případě důvod pro změnu zákona a navrhujeme zachovat 

stávající znění, podle kterého mají banky v případě odmítnutí uzavřít smlouvu 

s danými subjekty povinnost informovat ČNB o důvodech takového odmítnutí. 

Domníváme se, že návrh novely nepřiměřeně zasahuje do smluvní volnosti bank 

jako soukromých podnikatelských subjektů. 

Na rozdíl od tvrzení v důvodové zprávě se nedomníváme, že by stávající znění 

zákona bylo problematické, resp. že by byla problematická jeho aplikace v praxi, 

nebo že by dokonce docházelo k obcházení zákona. 

 

Navrhované znění celého § 255 jde jednoznačně nad rámec požadavků příslušné 

směrnice.  

K odst. 1 – banky jsou na základě výzvy platebních institucí, které nejsou 

v postavení spotřebitele či jiné osoby požívající zvýšené ochrany, nuceny učinit 

návrh na uzavření smlouvy. Z textu vůbec není zřejmé, co je považováno za 

„návrh smluvních podmínek, … které jsou objektivní, přiměřené povaze daného 

platebního účtu a umožňují majiteli platebního účtu poskytovat platební služby“. 

Má se jednat o standardní obchodní podmínky nabízené obdobným klientům 

anebo musí jít o nějaké speciální? 

K odst. 2 – banky v případě přijetí daného návrhu nemají žádnou možnost 

Akceptováno jinak; vysvětleno. 

Uvedené připomínky bereme v potaz. AML důvody budou 

doplněny jako důvod pro neuzavření smlouvy, případně pro 

odstoupení. 
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uzavření smlouvy odmítnout, a to ani v odůvodněných případech. Taková 

zákonná úprava pak významným a z našeho pohledu nepřípustným způsobem 

překračuje i povinnosti vyplývající z čl. 36 evropské směrnice, které odmítnutí 

(uzavřít smlouvu) výslovně připouští, váže je však na řádné zdůvodnění 

příslušnému orgánu (lokálního dohledu). To je i doposud obsahem platné 

legislativní úpravy. 

K odst. 3 – z hlediska bankovní praxe, a to i vzhledem ke zlomkům judikatury 

v této oblasti, o kterou by bylo možné se opřít, je velmi obtížné vykládat pojem 

„spravedlivý důvod odmítnutí“, a to zejména v tom smyslu, jaký důvod lze 

považovat za objektivní – tedy zřejmě spravedlivý. Na straně bank existuje obava 

z případných soudních sporů, popřípadě k soudům o náhradě škod nebo ušlých 

zisků, které v žádném případě nejsou spory jednoduchými. 

Není vůbec jasné a zřejmé, kdo a podle čeho bude posuzovat pojem „spravedlivý 

důvod“.   

Bude-li to banka poskytující účet, musí v takovém případě tato banka předem 

stanovit (např. ve VOP), co považuje za spravedlivé důvody pro 

odstoupení/výpověď, anebo může o „důvodu“ rozhodovat dle konkrétního 

případu?  

Co se stane v případě, kdy banka vypoví příslušné smlouvy pro spravedlivý 

důvod, který však v průběhu výpovědní doby opadne?  

Jaký bude postup při odmítnutí otevření platebního účtu platební instituci, která 

nebude splňovat určitá kritéria stanovená mateřskou (zahraniční) bankou (např. 

ekonomická návratnost, zvýšená AML rizikovost, požadavek na platnou 

bankovní licenci – což je v rozporu s možností, že o účet budou moci žádat i 

společnosti, které teprve na licenci čekají). 

Zdůrazňujeme, že v podstatě nejčastějšími důvody pro odmítnutí uzavření 

smlouvy, případně pro vypovězení (odstoupení) závazků ze smlouvy, bývá 

v praxi oblast AML. Pokud takové důvody neexistují, smlouva uzavřena je. Je 

pak otázkou, proč by měla být stanovena zákonná lhůta pro uzavření smlouvy: 

jedná se o jednání mezi podnikateli, pro které je takové ustanovení naprosto 

nadbytečné a v rozpory s obvyklou praxí. 

V podstatě nesplnitelný je rovněž na předložení návrhu smluvních podmínek 

„bez zbytečného odkladu“ na žádost dotyčného subjektu, a to s ohledem na 

povinnosti banky stanovené AML zákonem č. 253/2008 Sb. Podle tohoto zákona 
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je banka povinna provést před navázáním obchodního vztahu kontrolu a 

identifikaci klienta. Při kontrole klientů proto banky postupují nejen podle 

právních předpisů, ale i podle své vnitřní předpisové základny. Ta mimo jiné 

často vyžaduje, aby každá platební instituce byla jako potenciální nový klient 

schválena mateřskou bankou, což je v případě ČR častý případ. Takové schválení 

může od okamžiku získání veškerých potřebných informací od klienta, přes 

vyhodnocení těchto informací až po rozhodnutí příslušného orgánu banky trvat 

řádově i mnoho měsíců.¨ 

Některé „matky“ bank se sídlem mimo jurisdikci EU aplikují na klienty z řad 

platebních institucí celosvětově určitá interní kritéria, která zohledňují, že vedení 

účtů pro tyto klienty je spojeno s vyššími AML riziky, což se projevuje 

zvýšenými provozními nároky a náklady na vedení takových účtů.  Pokud u 

některé platební instituce není předpoklad splnění těchto kritérií, nejsou ani 

splněny interní podmínky pro otevření účtu pro takovou instituci. Tento přístup 

byl diskutován i s ČNB, která jej chápala jako legitimní, nicméně navrhované 

znění §255 nedává pro jeho aplikaci jakýkoliv prostor.  

K odst. 4): rovněž je třeba upozornit na důsledky navrhované úpravy – jedná se 

o případ, že kdy daný subjekt byl sice založen, ale právně ještě nevznikl, protože 

ke své činnosti potřebuje licenci od ČNB. Ve fázi, kdy o tuto licenci žádá by měl 

doložit již uzavřenou smlouvu o platebním účtu (který by měl být zřejmě veden 

ve zvláštním režimu – viz § 41f zákona o bankách), může být pro banky problém 

takovou smlouvu o platebním účtu uzavírat a odkládat účinnost takové smlouvy 

až do okamžiku udělení příslušné licence. V praxi je obvykle v této fázi 

se správcem vkladu uzavírána smlouva o složení základního kapitálu, která se po 

vzniku společnosti může transformovat do běžné smlouvy o platebním účtu (ale 

také nemusí).  Smlouva o složení základního kapitálu je účinná její podpisem, 

nemůže být odkládána její účinnost. V podstatě by pak měl mít takový klient 

smlouvy dvě – jednu na účet, na kterém by měl složený základní kapitál, druhou 

o platebním účtu se zvláštním režimem – ale s tím, že na tomto účtu by nedošlo 

do udělení licence k žádnému pohybu. Tento postup nepovažujeme za 

opodstatněný. 

K odst. 5 – doporučujeme případně do textu zákona doplnit zmocnění pro ČNB 

stanovit, jakým způsobem má banka oznamovat odmítnutí/výpověď smlouvy o 

platebním účtu ČNB. 

Závěrem poznamenáváme, že navrhovaná úprava § 255 vůbec nerozlišuje, v jaké 
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měně by měl být účet veden. Na základě textu návrhu by tedy platební instituce 

mohla požadovat otevření – svou povahou korespondenčního – účtu i v cizí 

měně. S ohledem na AML rizika s tím spojená však služby tzv. nepřímého 

korespondenčního bankovnictví banky běžně neposkytují. Navrhované znění by 

tak banky zcela neodůvodněně nutilo poskytovat službu, kterou v současné době 

vůbec neposkytují.  

Navrhujeme, aby byla textace § 255 odst. 1 upravena ve smyslu, že banka je 

povinna předložit návrh smluvních podmínek smlouvy o účtu bez zbytečného 

odkladu poté, co příslušný poskytovatel platebních služeb předložil všechny 

potřebné podklady nezbytné k identifikaci a kontrole klienta dle systému 

vnitřních zásad banky navazujícího na zákon č. 253/2008 Sb. 

K § 260 

V souvislosti s formální úpravou tohoto ustanovení navrhujeme současně zpřesnit jeho 
znění, a to tak, aby bylo zřejmé, že ustanovení se týká pouze práv spotřebitele, nikoliv 

každého uživatele. Toto ustanovení provádí článek 106 PSD2, který se týká pouze práv 

spotřebitelů. Viz též bod 101 preambule PSD2. 

Akceptováno. 

 

 

K § 204 

Navrhujeme upravit text § 204, odst. 1, písm. c) takto:  

c) pokud tak určí uživatel, tak ke dni zániku smlouvy o platebním účtu převede 

zůstatek peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební 

účet vedený novým poskytovatelem. 

 

Navrhovaná úprava vychází z dosavadní praxe, která přináší problémy: klienti 

dají příkaz k převodu všech prostředků v okamžiku, kdy ještě nemusely 

proběhnout všechny platby a dostávají se do zbytečných problémů s přečerpáním 

zůstatku a následným řešením nedovoleného přechodu do debetu na daném účtu. 

Problematika byla diskutována i s ČNB, jejíž dohled potvrzoval problémy 

v současné praxi.   

Dle názoru ČBA je navrhovaná úprava v souladu s obsahem čl. 10 odst. 1, druhý 

pododstavec směrnice PAD. Je bezpochyby v zájmu spotřebitele (ochrání ho před 

nepovoleným debetem na účtu), nevznikne mu žádná další zátěž. Zároveň 

zůstane zachována stanovená lhůta pro provedení mobility. 

Uvedený koncept, kdy se zůstatek účtu v dosavadní bance převáděl na účet 

v nové bance vždy až ke dni zrušení účtu v dosavadní bance fungoval zcela bez 

problémů v době, kdy dané aktivity probíhaly pouze na základě tzv. Kodexu 

mobility ČBA, tedy před tím, než byla změna platebního účtu upravena zákonem 

o platebním styku. 

Vysvětleno. 

Uživatel již dnes může požádat o převedení zůstatku ke dni zániku 

závazku. 

ČEFT Žádáme o opětovné vyhodnocení informační povinnosti a zahájení diskuse Vysvětleno. 
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AS mezi regulatorními orgány. 

Zdůvodnění: 

Článek 16 Směrnice PSD2 uvádí: „Dojde-li k jakékoli změně v údajích či 

doprovodných podkladech poskytnutých podle článku 5, platební instituce o tom 

neprodleně uvědomí příslušné orgány svého domovského členského státu.“ 

Článek 43 preambule směrnice PSD2 uvádí: „Platební instituce by měly mít 

povinnost informovat bez zbytečného prodlení příslušný orgán svého 

domovského státu o veškerých změnách týkajících se přesnosti informací a 

dokladů předložených v souvislosti s povolením, včetně dalších zástupců nebo 

subjektů poskytujících outsourcing, aby byly k dispozici přesné a aktuální 

informace. V případě pochybností by rovněž příslušné orgány měly ověřit, zda 

jsou poskytnuté informace správné.“ 

Ustanovení § 11 odst. 1 ZoPS uvádí, že „Platební instituce oznámí bez 

zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o 

udělení povolení k činnosti platební instituce nebo jejích přílohách, na jejichž 

základě bylo povolení k činnosti uděleno.“ 

Velmi široce koncipovaná informační povinnost ve spojení s rozsáhlým 

licenčním řízením, v jehož rámci je žadatel povinen předložit kromě základní 

dokumentace také prakticky celou sadu vnitřních předpisů upravujících různé 

oblasti činnosti žadatele, v praxi vede k tomu, že skutečně jakákoli změna 

vnitřního předpisu provedená jak během licenčního řízení, tak následně v 

budoucnosti musí být předložena České národní bance. To ale v praxi vede k 

vysoké administrativní zátěži jak na straně samotné platební instituce, tak na 

straně České národní banky. Neinformování o změně je pak považováno za 

přestupek platební instituce se sankcí do 5 mil Kč. Je zřejmé, že z pozice platební 

instituce není možné vyhodnotit, zdali takto široká informační povinnost má 

z pozice dohledového orgánu takový přínos pro dohledovou činnost, aby vyvážila 

negativní dopady. 

V té souvislosti upozorňujeme na to, že například obchodníci s cennými papíry a 

investiční zprostředkovatelé mají v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, svou informační povinnost mají koncipovánu úžeji, když mají 

informovat pouze o „každé významné změně ve skutečnostech, na jejichž 

základě získal povolení k činnosti…“ (viz § 6 odst. 4, § 30 odst. 4 ZPKT). 

Informační povinnost nevyplývá pouze z českého zákona či 

vyhlášky, ale i z evropských předpisů (guidelines EBA). Věc 

budeme diskutovat při revizi směrnice PSD2.  

  

 

Žádáme o zahájení diskuse v rámci institucí EU (Evropská komise, EBA) 

ohledně úpravy požadavku na povinné PSD2 pojištění. 

Podle § 17 ZoPS má platební instituce s povolenými službami nepřímé dání 

platebního příkazu (dále jen „PIS služba“) a informování o účtu (dále jen „AIS 

služba“) povinnost zajistit, aby byla v její prospěch uzavřena pojistná smlouva 

Vysvětleno. 

Uvedenou připomínku bereme v potaz. V lednu 2021 má být 

předložena zpráva o dopadech směrnice PSD II. Bude-li to možné, 

uplatníme k povinnému pojištění připomínky v rámci přezkumu 

účinnosti směrnice. 
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nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž základě mají uživatelé nebo 

poskytovatelé, kteří vedou platební účet, právo na plnění vyplývající z povinnosti 

platební instituce napravit: 

a) neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci 

b) neoprávněné získání nebo užití informací o platebním účtu 

Vyhláška č. 7/2017 Sb., pak stanoví pravidla pro výpočet minimálního limitu 

pojistného plnění z pojištění a minimální výše srovnatelného zajištění. Praktické 

zkušenosti ukazují, že 

a) na jedné straně je povinné PSD2 pojištění velmi nákladné, což vede k tomu, že 

o PIS službu není mezi třetími stranami zájem a 

b) na druhé straně jsou rizika, která PSD 2 pojištění pokrývá, velmi nízké. 

Vysoké náklady na pojištění jsou dány tím, že se zejména u PIS služby 

minimální limit pojistného plnění z pojištění vypočítává také z celkové hodnoty 

iniciovaných platebních transakcí, a to bez ohledu na způsob autentizace plátce. 

PSD2 pojištění nabízí pouze velmi malý počet pojišťoven (v ČR víme o jedné) s 

tím, že nelze očekávat, že by došlo ke snížení pojistného. Lze přitom říci, že za 

každé euro minimálního limitu pojistného plnění je na pojistném za jeden rok 

nutné zaplatit 0,96 Kč. Tato skutečnost vede k tomu, že tzv. business case neboli 

obchodní analýza porovnávající náklady a přínosy v případě využití služby PIS 

pro určité situace (např. dobíjení účtu u platební instituce platbou z jiného účtu 

platební instituce, nastavení splátek úvěru prostřednictvím PIS služby ve formě 

trvalého příkazu, PIS příkaz k převodu mezi účty klienta v různých bankách) 

může být silně záporný. 

Platební instituce tak může být tímto nepřiměřeným regulatorním požadavkem 

prakticky vyřazena z možnosti poskytovat určitý typ PIS služby a poskytnout 

spotřebitelům své služby. Tato skutečnost je mnohem závažnější, pokud 

uvážíme, že banky, které jsou oprávněny poskytovat PIS službu, nemusí mít 

uzavřeno PSD2 pojištění. Získávají tím významnou konkurenční výhodu oproti 

platebním institucím, pro které naopak PSD 2 pojištění představuje překážku pro 

poskytování služby. Regulatorní požadavek PSD2 pojištění tak ve výsledku jde 

proti samotnému účelu regulace zpřístupnit třetím stranám provádění platebních 

transakcí prostřednictvím služby PIS. 

Požadavek PSD 2 pojištění je navíc zcela nepřiměřený s ohledem na to, že nebere 

v úvahu skutečnost, že nebankovní poskytovatelé služby PIS jsou nuceni API 

standardy bank k použití tzv. redirect způsobu autentizace příkazu. Redirect 

způsob autorizace prakticky vede k minimalizaci rizika neautorizovaných 

transakcí zaviněných nebankovním poskytovatelem služby PIS, které má povinné 

PSD 2 pojištění krýt. Plátce totiž používá autentizační prvky sjednané s bankou, a 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLQC4TWO)



Stránka 61 (celkem 61) 

nikoli s třetí stranou, a zadává je do prostředí banky, do kterého nemá přístup 

třetí strana. Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci by tudíž z 

pohledu PIS služby měla nést banka plátce, nikoli třetí strana. Ta ale proti tomuto 

riziku musí být pojištěna velmi drahým pojištěním. Respektujeme to, že s 

ohledem na režim plné harmonizace směrnice PSD2 nelze upravovat bez dalšího 

vyhlášku č. 7/2017 Sb. a § 17 ZoPS. Žádáme ale Ministerstvo financí, aby co 

nejdříve zahájilo diskusi v rámci institucí EU (Evropská komise, EBA) ohledně 

úpravy požadavku na povinné PSD2 pojištění. 

V § 255 (5) navrhujeme následující úpravy textu: 

Nežli odmítne 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, vyzve platební instituci, instituci elektronických peněz, poskytovatele 

platebních služeb malého rozsahu, vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu, zahraniční platební instituci nebo zahraniční instituci 

elektronických peněz k nápravě do 14 pracovních dní. Pokud k nápravě 

nedojde, vypoví závazek z této smlouvy nebo od této smlouvy odstoupí podle 

odstavce 1, 2, 3, nebo 4 a oznámí to bez 

zbytečného odkladu spolu s odůvodněním České národní bance. 

 

Jsme rádi, že Ministerstvo financí rozpracovalo § 255 tak, aby odpovídal textaci i 

smyslu PSD2 a také, že nyní omezuje odmítání nebo vypovídání smlouvy o 

platebním účtu pouze na spravedlivé důvody. Zároveň ale požadujeme, aby 

poskytovatel platebních služeb získal čas na sjednání nápravy problému, který 

byl důvodem odmítnutí nebo odstoupení od smlouvy o uzavření účtu. V opačném 

případě poskytovatel služeb není schopen vyhovět požadavkům na uzavření nebo 

pokračování v trvání smlouvy a hrozí, že takovou smlouvu nikdy neuzavře a 

nebude moci své služby v ČR poskytovat. 

Vysvětleno. 

Navržené řešení by mělo být pro ochranu nebankovních 

poskytovatelů platebních služeb dostačující. 

 

 

V Praze 6. května 2020 

Vypracoval: Mgr. Radka Dubšíková Podpis: 
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