
PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 1/2018 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne 19. prosince 2017  

 

o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku   

 

 Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

zákona č. --/2020 Sb. k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst.  4, § 28 odst. 3, 

§ 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, 

§ 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, 

§ 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3, a § 102 odst. 2, § 254e odst. 3 

a § 254f odst. 2:  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 (1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí  

  

a) žádosti o udělení povolení k činnosti  

1. platební instituce a rozšíření tohoto povolení,  

2. správce informací o platebním účtu,  

3. instituce elektronických peněz a rozšíření tohoto povolení,  

4. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,  

5. vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení, 

6. poskytovatele služby dynamické směny měn,  

 

b) žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o 

souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo 

pověřeného zástupce,  

  

c) oznámení  

1. změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, správce informací 

o platebním účtu, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 

nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatele služby dynamické směny 

měn, 
2. změny údajů uvedených v žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce 

informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě 

prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,  

3. záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo na instituci 

elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat,  

4. pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,  

5. změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce 

elektronických peněz,  

6. záměru svěřit výkon některých provozních činností platební instituce nebo instituce elektronických 

peněz jiné osobě,  

7. záměru platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu 

vykonávat činnosti v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného 

zástupce.  

  

 (2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení podle 
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odstavce 1.  

  

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku 

trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,  

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 

letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo  

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém 

právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní 

řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob,  

  

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o 

svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence 

Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 

let, zejména o  

1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,  

2. rozhodnutí o úpadku,  

3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na 

základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,  

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou osoby do funkce ve volených orgánech 

právnických osob nebo do funkce, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, nebo s 

nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a  

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,  

  

c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo 

zvýšit kvalifikovanou účast, o tom, zda  

1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,  

2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,  

3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,  

4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,  

5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má 

uplatňovat významný vliv na řízení, a  

6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo 

zvyšující kvalifikovanou účast nebo které mohou mít takový účinek,  

  

d) regulovanou institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, 

zajišťovna, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo 

jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu, nad níž je vykonáván dohled orgánem 

vykonávajícím dohled nad regulovanými institucemi ve státě jejího sídla,  

  

e) finančními výkazy  

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel nebo 

oznamovatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v 

případě, že žadatel nebo oznamovatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční 

zprávy a účetní závěrky za stejné období, a pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka 

ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem, a  

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu,  

  

f) obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán na první 3 účetní období zpracovaný ve 

formátu výkazů účetní závěrky podle zákona o účetnictví s komentářem, který obsahuje  
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1. záměry osoby z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných 

elektronických peněz a dalších činností podle zákona o platebním styku a popis plánovaného způsobu 

jejich dosažení, charakteristiku cílové skupiny klientů a obchodní sítě, včetně zahraniční, a  

2. základní východiska a předpoklady, na kterých je obchodní plán založen, a odůvodnění 

provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,  

  

g) strategickým záměrem záměr, který zahrnuje  

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební instituce nebo 

instituce elektronických peněz ovládána,  

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,  

3. předpokládanou míru zapojení do řízení platební instituce nebo instituce elektronických peněz,  

4. předpokládanou podporu platební instituce nebo instituce elektronických peněz vlastními zdroji, 

pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,  

5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným 

společníkem platební instituce nebo instituce elektronických peněz, a  

6. předpokládané změny v činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz, ve způsobu 

financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politice 

úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v 

obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, jen pokud má kvalifikovaná 

účast přesáhnout 20 % podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech platební instituce nebo 

instituce elektronických peněz,  

  

h) údaji o osobě  

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a  

2. u fyzické osoby jméno, případně jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno rodné 

číslo, datum narození, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní 

směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, sídlo a 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

  

i) údaji o osobách s úzkým propojením  

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční 

osobou se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu 

dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu 

takové osoby, a  

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými 

úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,  

  

j) údaji o odborné praxi  

1. informace o druhu odborné praxe,  

2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,  

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis 

vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu 

řízených osob,  

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a  

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový 

souhlas třeba, a  

  

k) údaji o vzdělání  

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba 

trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly, a  

2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro 

působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření.  

  

§ 3  
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Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce  

 

(K § 10 odst. 4 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce jsou 

informace o žadateli, informace související s činností platební instituce a doklady, které tyto informace 

obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli jsou  

  

a) zakladatelské právní jednání,  

  

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,  

  

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  

  

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke 

dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít 

podstatný vliv na další fungování společnosti,  

  

e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak 

povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu 

údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné 

právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s 

výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a  

4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této 

funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,  

  

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a za 

každou tuto osobu  

1. údaje o odborné praxi a  

2. údaje o vzdělání,  

  

g) výše počátečního kapitálu,  

  

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,  

  

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,  

  

j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)  

1. údaje o osobě,  

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 

absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,  

3. strategický záměr,  

4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,  

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou 

osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad 

nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, 
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nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled 

vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí 

jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou 

tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této 

právnické osobě,  

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí 

blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být 

hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a  

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s 

kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je 

Česká republika,  

  

k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou 

účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. popis vykonávané funkce,  

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou 

osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě 

vykonává, a  

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím 

osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

  

l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, 

který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k 

prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti 

nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,  

  

m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se 

vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla 

osoby s kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou 

účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který 

není členským státem,  

  

n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci 

skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a  

  

o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s 

kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.  

  

 (3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle odstavce 2 

písm. i) regulovaná instituce se sídlem v jiném členském státě, žadatel místo údajů a dokladů podle 

odstavce 2 písm. j) bodů 4, 7 až 9 a písm. k) a m) může předložit potvrzení orgánu dohledu 

vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, 

jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její 

nedůvěryhodnosti.  

  

 (4) Informacemi souvisejícími s požadovanou činností platební instituce jsou  

  

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je  

1. popis činností, z kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky platební služby podle § 8 odst. 1 

zákona o platebním styku,  
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2. popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona o platebním styku 

a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních 

podmínek žadatele a zapojení zúčastněných stran, zejména popis nakládání s hotovostními a 

bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění 

platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,  

3. uvedení, zda žadateli budou svěřeny peněžní prostředky uživatelů,  

4. návrh rámcové smlouvy o platebních službách,  

5. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,  

6. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými 

osobami,  

7. popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních platebních systémech,  

8. uvedení, jaká část platebních služeb vyčíslená objemem platebních transakcí, počtem klientů, 

případně jiným kvantitativním ukazatelem, bude provozována v České republice, pokud mají být 

poskytovány platební služby i v jiném státě,  

  

b) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než 

poskytování platebních služeb, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu 

výkonu,  

  

c) popis řídicího a kontrolního systému podle § 20 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky 

upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a 

návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména  

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém 

vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,  

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak 

organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizační struktuře 

žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu nebo technických problémů, 

způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky a použité sledovací nástroje a následná 

opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,  

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách včetně klasifikace 

citlivých údajů a přístupu k nim,  

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného 

dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění 

dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a 

vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,  

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností platební instituce 

včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění rizik a k účinné 

ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,  

6. systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která 

směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a  

7. popis zásad a definic používaných pro efektivní sběr statistických dat souvisejících s vykonávanou 

činností, transakcemi a odhalenými podvody zahrnující zejména typ sbíraných dat podle klientů, typ 

platební služby, rozsah sbíraných dat, prostředky sběru dat, účel a četnost sběru dat a popis fungování 

systému sběru dat a zajištění ochrany osobních údajů,  

  

d) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí 

záruky podle § 9 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 1 a 2 zákona o platebním styku, pokud se má povolení k 

činnosti platební instituce vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu 

informování o platebním účtu, a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění 

podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o 

platebním styku,  

  

e) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v 

závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, dále  
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1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím 

jejich uložení na samostatném účtu 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 (dále jen "úvěrová instituce") nebo 

prostřednictvím jejich investování, smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem 

jejího uzavření ze strany úvěrové instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která 

bude disponovat oprávněním mít k tomuto účtu přístup, a  

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob 

zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky jiných věřitelů žadatele, zejména v 

případě platební neschopnosti, nebo  

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením 

osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti 

platební instituce bude tato smlouva uzavřena,  

  

f) návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové přiměřenosti, a 

zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů 

kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce 

upraveného vyhláškou o informačních povinnostech některých osob podle zákona o platebním styku.  

  

 (5) Hodlá-li žadatel svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování 

platebních služeb jiné osobě, předloží dále  

  

a) popis zásad výkonu činnosti jinou osobou a jejího výběru a uvedení provozních činností, jejichž 

výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto svěřených provozních činností,  

  

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, pokud jsou tyto údaje v 

době podání žádosti známy,  

  

c) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a osobou, které bude svěřen výkon provozních 

činností,  

  

d) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti žadatele zohledňující svěření 

výkonu některých provozních činností jiné osobě,  

  

e) způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti, jejíž výkon byl svěřen jiné osobě, a  

  

f) uvedení útvaru v organizační struktuře žadatele a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení 

a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě.  

  

 (6) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce, předloží dále  

  

a) informace o  

1. způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností pověřeného zástupce s platnými právními 

předpisy a povolením k činnosti platební instituce, způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných 

platebních služeb pověřeným zástupcem a plnění povinností, které směřují k předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační 

povinnosti platební instituce vůči České národní bance,  

3. způsobu provádění školení pověřeného zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných 

platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,  

4. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti 

pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce s uvedením 

seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,  

5. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé 

osoby podle bodu 4 a  
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6. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 4 a  

  

b) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a pověřeným zástupcem.  

 

(7) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce zakladatel právnické 

osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva této právnické osoby. 

Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 2, s výjimkou písm. b), a odstavce 3 až 6 

použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž 

zakladatel žádost podal. 

  

§ 4  

 

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 

platební instituce  

 

(K § 11 odst. 2 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k 

činnosti platební instituce je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny 

o aktualizované informace podle § 3 odst. 2 až 4, případně odstavců 5 a 6, které jsou změnou dotčeny.  

  

§ 5  

 

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce  

 

(K § 14 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti žádosti platební instituce o rozšíření rozsahu platebních služeb je 

uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 3 odst. 2 a 4, 

které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.  

  

§ 6  

 

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu  

 

(K § 43 odst. 3 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o 

platebním účtu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem činnosti správce informací 

o platebním účtu a doklady, které tyto informace obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli jsou  

  

a) zakladatelské právní jednání,  

  

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

  

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  

  

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke 

dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít 

podstatný vliv na další fungování společnosti,  

  

e) finanční výkazy žadatele,  
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f) údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,  

  

g) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,  

  

h) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,  

  

i) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou,  

  

j) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě a  

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

  

k) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování služby informování o 

platebním účtu, a za každou tuto osobu  

1. údaje o odborné praxi a  

2. údaje o vzdělání.  

  

 (3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti správce informací o platebním účtu jsou  

  

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je  

1. popis činnosti, z kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky služby informování o platebním 

účtu,  

2. popis způsobu poskytování činnosti podle bodu 1 a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel 

poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele a podmínek a pravidel poskytování 

služby informování o platebním účtu včetně doby zpracování,  

3. prohlášení žadatele, že žadateli nebudou svěřovány peněžní prostředky uživatelů,  

4. návrh smlouvy mezi zainteresovanými stranami související s poskytovanou službou informování o 

platebním účtu,  

5. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,  

6. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými 

osobami a  

7. návrh vzorové smlouvy mezi správcem informací o platebním účtu a osobou, které bude svěřen 

výkon provozních činností, pokud žadatel hodlá převést některou provozní činnost na jinou osobu,  

  

b) popis řídicího a kontrolního systému podle § 48 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky 

upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a 

návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména  

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém 

vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,  

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak 

organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizační struktuře 

žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu nebo technických problémů, 

způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky a použité sledovací nástroje a následná 

opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,  

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách včetně klasifikace 

citlivých údajů a přístupu k nim,  

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného 

dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění 

dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a 

vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,  

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností správce informací o 

platebním účtu včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke zmírnění 

rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,  
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c) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí 

záruky podle § 42 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 1 zákona o platebním styku a výpočet výše 

minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky 

výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku,  

  

d) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než 

poskytování informací o platebním účtu, a uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a 

způsobu výkonu.  

  

 (4) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce v hostitelském členském státě, předloží též  

  

a) informace o  

1. způsobu ověření vnitřních kontrolních mechanismů pověřeného zástupce z hlediska dodržování 

povinností, které směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační 

povinnosti správce informací o platebním účtu vůči České národní bance,  

3. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti 

pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce, s uvedením 

seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,  

4. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé 

osoby podle bodu 3 a  

5. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 3 a  

  

b) návrh vzorové smlouvy mezi správcem informací o platebním účtu a pověřeným zástupcem.  

 

(5) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu 

zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva 

této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 2, s výjimkou 

písm. b), a odstavce 3 a 4 použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se 

tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal. 

 

§ 7  

 

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení  

 

(K § 44 odst. 2 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k 

činnosti správce informací o platebním účtu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná 

podle povahy změny o aktualizované informace podle § 6, které jsou změnou dotčeny.  

  

§ 8  

 

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz  

 

(K § 69 odst. 4 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických 

peněz jsou informace o žadateli, informace související s činností instituce elektronických peněz a 

doklady, které tyto informace obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli jsou  
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a) zakladatelské právní jednání,  

  

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,  

  

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  

  

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke 

dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít 

podstatný vliv na další fungování společnosti,  

  

e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak 

povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu 

údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné 

právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s 

výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a  

4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této 

funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,  

  

f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a 

poskytování platebních služeb, jsou-li poskytovány, a za každou tuto osobu  

1. údaje o odborné praxi a  

2. údaje o vzdělání,  

  

g) výše počátečního kapitálu,  

  

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,  

  

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,  

  

j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)  

1. údaje o osobě,  

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 

absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,  

3. strategický záměr,  

4. doklad k posouzení důvěryhodnosti,  

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,  

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou 

osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad 

nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, 

nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled funkcí 

ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak 

povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu 

údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,  

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí 

blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být 

hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a  

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s 

kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJCKF27)



Česká republika,  

  

k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou 

účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. popis vykonávané funkce,  

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou 

osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě 

vykonává, a  

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím 

osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

  

l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, 

který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k 

prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva 

nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,  

  

m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se 

vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém státu sídla osoby s 

kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou 

účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který 

není členským státem,  

  

n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci 

skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a  

  

o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s 

kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.  

  

 (3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle odstavce 2 

písm. i) regulovaná instituce se sídlem v jiném členském státě, žadatel místo údajů a dokladů podle 

odstavce 2 písm. j) bodů 4, 7 až 9 a písm. k) a m) může předložit potvrzení orgánu dohledu 

vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, 

jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její 

nedůvěryhodnosti.  

  

 (4) Informacemi souvisejícími s požadovanou činností instituce elektronických peněz jsou  

  

a) obchodní plán; součástí komentáře k obchodnímu plánu jsou též informace, jejichž obsahem je  

1. popis činností podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku,  

2. popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 67 odst. 1 zákona o platebním styku a 

činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek 

žadatele a zapojení zúčastněných stran, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a 

provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a 

bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění 

platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,  

3. návrh smlouvy mezi vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz,  

4. předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary,  

5. popis zamýšleného využívání pověřených zástupců a poboček nebo zajišťování činnosti jinými 

osobami a  

6. popis, ze kterého vyplývá, že daná činnost naplňuje znaky platební služby podle § 8 odst. 1 zákona 

o platebním styku, pokud hodlá žadatel poskytovat platební služby, a dále uvedení, zda žadateli budou 
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svěřeny peněžní prostředky uživatelů, popis účasti žadatele ve vnitrostátních nebo mezinárodních 

platebních systémech a návrh rámcové smlouvy o platebních službách, a dále též uvedení, jaká část 

platebních služeb vyčíslená objemem platebních transakcí, počtem klientů, případně jiným 

kvantitativním ukazatelem bude provozována v České republice, pokud mají být poskytovány platební 

služby i v jiném státě,  

  

b) informace, zda žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat další podnikatelskou činnost, jinou než 

vydávání elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb, pokud je hodlá poskytovat, a 

uvedení této jiné podnikatelské činnosti včetně rozsahu a způsobu výkonu,  

  

c) popis řídicího a kontrolního systému podle § 78 odst. 1 zákona o platebním styku a vyhlášky 

upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona o platebním styku a 

návrhy vnitřních předpisů, které zahrnují zejména  

1. postupy k rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezení rizik, systém 

vnitřní kontroly a řádné administrativní a účetní postupy,  

2. postupy pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností klientů, zejména pak 

organizační opatření a nástroje pro předcházení podvodům, uvedení osoby v organizačním uspořádání 

žadatele odpovědné za pomoc zákazníkům v případě odhalení podvodu, technických problémů, 

způsoby hlášení podvodů, kontaktní místa pro zákazníky, a použité sledovací nástroje a následná 

opatření a postupy pro zmírnění těchto bezpečnostních rizik,  

3. postupy pro podávání, sledování a zaznamenávání citlivých údajů o platbách, včetně klasifikace 

citlivých údajů a přístupu k nim,  

4. opatření k zajištění nepřetržitého provozu společnosti vycházející z provedené analýzy možného 

dopadu přerušení a obnovy provozu, popis způsobu obnovy, testovací plány, opatření ke zmírnění 

dopadů přerušení provozu, popis přípravy pohotovostních plánů a jejich pravidelného přezkumu a 

vyhodnocování jejich přiměřenosti a účinnosti,  

5. zásady bezpečnostní politiky obsahující posouzení rizik spojených s činností instituce 

elektronických peněz včetně rizika vzniku podvodu, bezpečnostní kontroly, opatření zavedená ke 

zmírnění rizik a k účinné ochraně uživatele před odhalenými riziky a popis informačního systému,  

6. systém vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která 

směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a  

7. popis zásad a definic používaných pro efektivní sběr statistických dat souvisejících s vykonávanou 

činností, transakcemi a zjištěnými podvody zahrnující zejména typ sbíraných dat podle klientů, typ 

platební služby, rozsah sbíraných dat, prostředky sběru dat, účel a četnost sběru dat a popis fungování 

systému sběru dat a zajištění ochrany osobních údajů,  

  

d) pojistná smlouva nebo návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument obdobné povahy o poskytnutí 

zajištění podle § 68 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 a 2 zákona o platebním styku, pokud se má povolení 

k činnosti instituce elektronických peněz vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo 

na službu informování o platebním účtu, a výpočet výše minimálního limitu pojistného plnění z 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného 

zajištění podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle 

zákona o platebním styku,  

  

e) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, 

jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo které 

uživatelé svěřili k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na 

zvoleném způsobu ochrany, dále  

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím 

jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, 

smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové 

instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k 

tomuto účtu přístup, a  

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob 

zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky jiných věřitelů žadatele, zejména v 
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případě platební neschopnosti, nebo  

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením 

osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti 

instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena,  

  

f) návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového 

požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických 

peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové 

přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o 

kapitálu instituce elektronických peněz upraveného vyhláškou o informačních povinnostech některých 

osob podle zákona o platebním styku.  

  

 (5) Hodlá-li žadatel svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k vydávání 

elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě, předloží dále  

  

a) popis zásad výkonu činnosti jinou osobou a jejího výběru a uvedení provozních činností, jejichž 

výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto svěřených provozních činností,  

  

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností, pokud jsou tyto údaje v 

době podání žádosti známy,  

  

c) návrh vzorové smlouvy mezi institucí elektronických peněz a osobou, které bude svěřen výkon 

provozních činností,  

  

d) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti žadatele zohledňující svěření 

výkonu některých provozních činností jiné osobě,  

  

e) způsob řízení, kontroly a zabezpečení činnosti, jejíž výkon byl svěřen jiné osobě, a  

  

f) uvedení útvaru v organizační struktuře žadatele a funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení 

a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě.  

  

 (6) Hodlá-li žadatel využívat pověřeného zástupce, předloží dále  

  

a) informace o  

1. způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností pověřeného zástupce s platnými právními 

předpisy a povolením k činnosti instituce elektronických peněz, způsobu zajištění kontroly kvality 

poskytovaných platebních služeb pověřeným zástupcem a plnění povinností, které směřují k 

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

2. způsobu a periodicitě poskytování podkladů pověřeným zástupcem pro zajištění informační 

povinnosti instituce elektronických peněz vůči České národní bance,  

3. způsobu provádění školení pověřeného zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných 

platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,  

4. zvolených kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti 

pověřeného zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce s uvedením 

seznamu dokladů, které bude žadatel vyžadovat pro tyto účely od pověřeného zástupce,  

5. způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé 

osoby podle bodu 4 a  

6. způsobu uchování, evidování a aktualizace údajů o každé osobě podle bodu 4 a  

  

b) návrh vzorové smlouvy mezi institucí elektronických peněz a pověřeným zástupcem.  

 

(7) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz 

zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva 

této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 2, s výjimkou 
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písm. b), a odstavce 3 až 6 použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se 

tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal. 

  

§ 9  

 

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti 

instituce elektronických peněz  

 

(K § 70 odst. 2 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k 

činnosti instituce elektronických peněz je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle 

povahy změny o aktualizované informace podle 8 odst. 2 až 4, případně odstavců 5 a 6, které jsou 

změnou dotčeny.  

  

§ 10  

 

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických 

peněz  

 

(K § 73 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti žádosti instituce elektronických peněz o rozšíření rozsahu platebních 

služeb, které se netýkají elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné 

o aktualizované informace podle § 8 odst. 2 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.  

  

§ 11  

 

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb 

malého rozsahu  

 

(K § 60 odst. 3 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem požadované 

činnosti a doklady, které tyto informace obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli jsou  

  

a) zakladatelské právní jednání,  

  

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

  

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  

  

d) údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,  

  

e) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě a  

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti, 

  

f) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a 

graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, 
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g) doklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou za každou osobu s kvalifikovanou účastí na 

žadateli uvedenou v seznamu podle písmene f)  

1. údaje o osobě,  

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 

absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,  

3. strategický záměr,  

4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,  

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou 

právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou 

účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě 

a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této 

právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za 

období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané 

funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,  

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a 

osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má 

být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a  

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s 

kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, 

než je Česká republika, 

  

h) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu 

1. údaje o osobě, 

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a 

3. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státemseznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické 

osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene f), a za každou 

tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. popis vykonávané funkce,  

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto 

právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této 

právnické osobě vykonává, a  

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k 

vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele, 

  

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito 

osobamidoklad o svéprávnosti, je-li žadatel fyzickou osobou, 

  

j) za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) 

1. údaje o osobě, 

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, je-li fyzickou osobou, 

3. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, 

4. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, 

5. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 

absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, a je-li 

žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 
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nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, který poskytuje platební služby, které se 

netýkají elektronických peněz, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 58 odst. 2 

zákona o platebním styku započítávat, údaje o osobě za tohoto jiného poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, popis struktury 

skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými členy skupiny. 

   

  

 (3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti poskytovatele platebních služeb malého 

rozsahu jsou  

  

a) obchodní plán,  

1. v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku, s tím, že 

postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností; je-li žadatel členem 

skupiny, která zahrnuje jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož platební 

transakce se budou do limitu podle § 58 odst. 2 zákona o platebním styku započítávat, žadatel předloží 

předpokládaný objem platebních transakcí za žadatele a ostatní poskytovatele platebních služeb 

malého rozsahu patřící do skupiny a dále údaje o dosavadním objemu platebních transakcí 

uskutečněných ostatními poskytovateli platebních služeb malého rozsahu patřících do skupiny za 

posledních 12 měsíců, a  

2. k němuž přiloží informace, jejichž obsahem je uvedení činností podle § 8 odst. 1 zákona o 

platebním styku a popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona o 

platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním 

individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními 

peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, 

vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,  

  

b) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v 

závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 22 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, dále  

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím 

jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, 

smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové 

instituce, uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k 

tomuto účtu přístup,  

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob 

zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky věřitelů žadatele, zejména v případě 

platební neschopnosti, nebo  

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění s potvrzením 

osoby podle § 22 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti 

poskytovatele platební služby malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena,  

  

c) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik včetně pravidel pro řízení rizik 

promítnutých do vnitřního předpisu žadatele a  

  

d) popis postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem 

upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a návrh 

systému vnitřních zásad1.popis systému vyřizování stížností a reklamací včetně pravidel vyřizování 

stížností a reklamací promítnutých do vnitřních předpisů žadatele. 

  

 (4) Hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku 

poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši 

počátečního kapitálu2) a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele.  

 

                                                           
1 § 21 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu 
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(5) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého 

rozsahu zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská 

smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 2, 

s výjimkou písm. b), a odstavce 3 a 4 použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, 

rozumí se tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal. 

 

  

§ 12  

 

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu  

 

(K § 61 odst. 2 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k 

činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, 

doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 11 odst. 2 až 4, které jsou změnou 

dotčeny.  

  

§ 13  

 

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu  

 

(K § 64 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti žádosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu o rozšíření 

rozsahu platebních služeb je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované 

informace podle § 11 odst. 3 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.  

  

§ 14  

 

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu  

 

(K § 101 odst. 3 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu jsou informace o žadateli, informace související s výkonem požadované 

činnosti a doklady, které tyto informace obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli jsou  

  

a) zakladatelské právní jednání,  

  

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců,  

  

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  

  

d) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě a  

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů doklady k posouzení důvěryhodnosti, a  

3. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,  
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e) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státemseznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a 

graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, 

  

f) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a  

3. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,  za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou 

v seznamu podle písmene e) 

1. údaje o osobě,  

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 

absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,  

3. strategický záměr,  

4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,  

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou 

právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou 

účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě 

a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této 

právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za 

období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané 

funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,  

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a 

osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má 

být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a  

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s 

kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, 

než je Česká republika, 

 

g) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, 

seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s 

kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene e), a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. popis vykonávané funkce,  

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto 

právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této 

právnické osobě vykonává, a  

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k 

vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele a 

 

 

h) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle písmene g)  

1. údaje o osobě,  

2. údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů, jde-li o fyzickou osobu,  

3. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců,  

4. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a  

5. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 
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absolutní hodnotou, nebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele 

a je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu, jehož vydané elektronické peníze se budou započítávat do limitu podle § 99 odst. 2, 

nebo jiného poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož platební transakce se budou 

započítávat do limitu podle § 99 odst. 3 zákona o platebním styku, údaje o osobě za tohoto jiného 

vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nebo jiného poskytovatele platebních služeb 

malého rozsahu, popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů 

mezi jednotlivými členy skupiny. 

 

 

i) je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, 

jehož platební transakce se budou do limitu podle § 99 odst. 3 zákona o platebním styku započítávat, 

údaje o osobě za tohoto jiného vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, popis struktury 

skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými členy skupiny.  

 

 (3) Informacemi souvisejícími s výkonem činnosti vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu jsou  

  

a) obchodní plán,  

1. v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 99 odst. 2 zákona o platebním styku, případně 

podle § 99 odst. 3 zákona o platebním styku, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců 

provozování požadovaných činností; je-li žadatel členem skupiny, která zahrnuje jiného vydavatele 

elektronických peněz malého rozsahu, jehož platební transakce se budou do limitu podle § 99 odst. 3 

zákona o platebním styku započítávat, žadatel předloží předpokládaný objem platebních transakcí za 

žadatele a ostatní vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a dále údaje o dosavadním objemu 

platebních transakcí uskutečněných ostatními vydavateli elektronických peněz malého rozsahu 

patřících do skupiny za posledních 12 měsíců, a  

2. k němuž přiloží informace, jejichž obsahem je uvedení činnosti podle § 67 odst. 1 zákona o 

platebním styku a popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 67 odst. 1 zákona o 

platebním styku a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním 

individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a 

provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a 

bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění 

platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,  

  

b) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 80 odst. 1 nebo 2 zákona o platebním styku, 

jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo které byly 

svěřeny k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na 

zvoleném způsobu ochrany, dále  

1. postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence svěřených peněžních prostředků prostřednictvím 

jejich uložení na samostatném účtu u úvěrové instituce nebo prostřednictvím jejich investování, 

smlouva s úvěrovou institucí nebo návrh smlouvy s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové, 

uvedení osoby v organizačním uspořádání žadatele, která bude disponovat oprávněním mít k tomuto 

účtu přístup,  

2. pravidla pro investování svěřených peněžních prostředků do bezpečných a likvidních aktiv a způsob 

zajištění ochrany svěřených peněžních prostředků před nároky věřitelů žadatele, zejména v případě 

platební neschopnosti, nebo  

3. návrh pojistné smlouvy nebo jiný dokument o poskytnutí srovnatelného zajištění spolu s potvrzením 

osoby podle § 80 odst. 3 nebo 4 zákona o platebním styku, že v případě vydání povolení k činnosti 

vydavatele elektronických peněz malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena,  

  

c) popis systému řízení bezpečnostních a provozních rizik včetně pravidel pro řízení rizik 

promítnutých do vnitřního předpisu žadatele a  

  

d) popis postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem 
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upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a návrh 

systému vnitřních zásad1popis systému vyřizování stížností a reklamací včetně pravidel vyřizování 

stížností a reklamací promítnutých do vnitřních předpisů žadatele.  

  

 (4) Hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 67 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku 

poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši 

počátečního kapitálu2) a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele.  

  

(5) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti 

společenská smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se 

odstavec 2, s výjimkou písm. b), a odstavce 3 a 4 použijí obdobně. Dovolávají-li se tato 

ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal. 

 

§ 15  

 

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 

vydavatele elektronických peněz malého rozsahu  

 

(K § 102 odst. 2 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k 

činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu je specifikace údaje, k jehož změně dochází, 

doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 14 odst. 2 až 4, u nichž dochází ke 

změně.  

  

§ 16  

 

Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb vydavatele elektronických 

peněz malého rozsahu  

 

(K § 105 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobností náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají 

elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované 

informace podle § 14 odst. 3 a 4, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.  

  

§ 16a7  

 

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické 

směny měn 

 

(K § 254e odst. 3 zákona o platebním styku)  

 

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby 

dynamické směny měn jsou informace o žadateli a doklady, které tyto informace obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli jsou  

  

a) zakladatelské právní jednání,  

  

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců,  

  

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,  
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d) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu 

1. údaje o osobě, 

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

  

e) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito 

osobami,  

  

f) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle písmene e)  

1. údaje o osobě,  

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a 

absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,  

3. strategický záměr,  

4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,  

6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,  

7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou 

právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou 

účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě 

a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této 

právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za 

období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané 

funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,  

8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a 

osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,  

9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má 

být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a  

10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s 

kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, 

než je Česká republika a  

 

g) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s 

kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene e), a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. popis vykonávané funkce,  

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto 

právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této 

právnické osobě vykonává, a  

5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k 

vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele. 

 

(3) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny 

měn zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská 

smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 2, 

s výjimkou písm. b), použije obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím 

právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal. 

 

§ 16b 

 

Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti 

poskytovatele služby dynamické směny měn 
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 (K § 254f odst. 2 zákona o platebním styku) 

 

  Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k 

činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn je specifikace údaje, k jehož změně 

dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace podle § 16a odst. 2, u nichž 

dochází ke změně.  

 

§ 17 

 

Podrobnosti náležitostí oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební 

instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout  

 

(K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí oznámení záměru osoby nebo osob jednajících ve shodě nabýt 

nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji 

ovládnout (dále jen "nabyvatel") jsou  

  

a) údaje o osobě, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,  

  

b) údaje o stávající, nově nabývané a výsledné výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích 

právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,  

  

c) strategický záměr,  

  

d) doklady k posouzení důvěryhodnosti nabyvatele,  

  

e) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 

měsíců, je-li nabyvatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,  

  

f) finanční výkazy nabyvatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být 

hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,  

  

g) doklad související s nabytím kvalifikované účasti nabyvatelem,  

  

h) informace o finančních a personálních vztazích nabyvatele a osob mu blízkých k vedoucím osobám 

platební instituce nebo instituce elektronických peněz a právnické osoby, která ovládá platební 

instituci nebo instituci elektronických peněz,  

  

i) informace o finančním a personálním propojení nabyvatele s jinou právnickou osobou, které 

obsahují přehled  

1. právnických osob, které nabyvatel řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, za každou právnickou 

osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na 

řízení této právnické osoby, a  

2. funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byl nabyvatel jmenován či jinak povolán, v jiných 

právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě s 

uvedením vykonávané funkce nabyvatelem a období výkonu funkce v této právnické osobě,  

  

j) seznam osob, které jednáním ve shodě mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na platební 

instituci nebo instituci elektronických peněz, nebo ji ovládnou, graficky znázorněné vztahy mezi 

těmito osobami a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. údaje o výši podílu na platební instituci nebo instituci elektronických peněz za jednotlivé osoby 

jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,  
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3. popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,  

  

k) seznam vedoucích osob nabyvatele, je-li nabyvatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu  

1. údaje o osobě,  

2. popis vykonávané funkce,  

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla 

vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto 

právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a  

5. informaci o finančních a personálních vztazích vedoucí osoby nabyvatele a osob mu blízkých k 

vedoucím osobám platební instituce nebo instituce elektronických peněz a právnické osoby, která 

ovládá platební instituci nebo instituci elektronických peněz,  

  

l) údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát platební instituce 

nebo instituce elektronických peněz po nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti nabyvatelem; pokud 

je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza, zda 

právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání 

účinnému výkonu dohledu nad platební institucí nebo institucí elektronických peněz,  

  

m) orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla nabyvatele, pokud 

jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,  

  

n) obecné informace o systému regulace státu sídla nabyvatele, který se na něj vztahuje, a informace o 

rozsahu, v jakém je systém státu sídla nabyvatele v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li 

nabyvatel regulovanou institucí se sídlem ve státě, který není členským státem,  

  

o) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude platební instituce nebo instituce 

elektronických peněz po nabytí kvalifikované účasti nebo ovládnutí, s uvedením osob, které v rámci 

skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a  

  

p) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí platební instituce nebo instituce 

elektronických peněz, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, 

kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.  

  

 (2) Je-li nabyvatel právnickou osobou se sídlem v jiném členském státě, která je regulovanou 

institucí a podléhá-li tato osoba dohledu orgánu vykonávajícího dohled nad regulovanými institucemi, 

nabyvatel místo údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. d), h), i), k) a n) může předložit potvrzení 

tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán 

prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.  

  

 (3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na platební instituci 

nebo instituci elektronických peněz nebo jejich ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby platební 

instituce nebo instituce elektronických peněz, součástí oznámení jsou též  

  

a) údaje o osobě navrhované na vedoucí osobu s uvedením funkce, kterou má vykonávat,  

  

b) uvedení, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby; v případě 

změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je navrhovaná změna spojena se 

změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede též vedoucí 

osoba, která je nahrazována,  

  

c) aktualizované organizační uspořádání, dochází-li k jeho změně v souvislosti se změnou počtu 

vedoucích osob nebo změnou pravomocí a odpovědností, a  
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d) za navrhovanou vedoucí osobu  

1. doklady k posouzení důvěryhodnosti,  

2. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak 

povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu 

údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné 

právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s 

výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a  

3. stručný popis výkonu funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání platební instituce nebo 

instituce elektronických peněz z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.  

  

§ 18  

 

Podrobnosti náležitostí oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební 

instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat  

 

(K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona o platebním styku)  

 

 Náležitostmi oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci 

nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat jsou  

  

a) údaje o osobě, na níž se má pozbýt nebo snížit kvalifikovaná účast nebo která má přestat být 

ovládána,  

  

b) údaje o výši stávajícího podílu a výsledného podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích 

právech uvedené v procentech a absolutní hodnotou,  

  

c) údaje o osobě, na niž má být podíl převeden, je-li tato informace známa, a  

  

d) datum, ke kterému má dojít k pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti nebo ke kterému přestane 

ovládat platební instituci nebo instituci elektronických peněz, pokud je tato informace v době podání 

oznámení známa.  

  

§ 19  

 

Podrobnosti náležitostí oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce 

elektronických peněz a oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce  

 

(K § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 86 odst. 4 a § 87 odst. 3 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce 

elektronických peněz jsou  

  

a) údaje o osobě pověřeného zástupce a za každou vedoucí osobu pověřeného zástupce,  

  

b) uvedení platebních služeb, které bude pověřený zástupce poskytovat pro platební instituci nebo 

instituci elektronických peněz, a  

  

c) prohlášení platební instituce nebo instituce elektronických peněz, že  

1. vnitřní kontrolní mechanismy pověřeného zástupce jsou vhodné z hlediska dodržování povinností 

souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, a  

2. pověřený zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce, podle písmene a) 

jsou osoby důvěryhodné, odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a 

obezřetného poskytování platebních služeb.  
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 (2) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného 

zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz jsou  

  

a) specifikace změny údaje o pověřeném zástupci obsahující stávající údaj zapsaný v příslušném 

seznamu vedeném Českou národní bankou a údaj, který má být v seznamu zapsán, nemá-li být údaj 

zrušen bez náhrady, a  

  

b) uvedení změny rozsahu činností, které bude pověřený zástupce poskytovat pro oznamovatele, má-li 

dojít ke změně rozsahu činností.  

  

§ 20  

 

Podrobnosti náležitostí oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o 

záměru svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě  

 

(K § 29 odst. 4 a § 88 odst. 4 zákona o platebním styku)  

 

 Podrobnostmi náležitostí oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o 

záměru svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb 

nebo k vydávání elektronických peněz jiné osobě jsou  

  

a) rozhodnutí svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě,  

  

b) údaje o osobě, které má být svěřen výkon některých provozních činností,  

  

c) popis provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto 

provozních činností; má-li dojít ke svěření výkonu významné provozní činnosti, též předpokládané 

dopady na fungování řídicího a kontrolního systému, možnost výkonu dohledu a odpovědnost osob 

vykonávajících obchodní vedení platební instituce nebo instituce elektronických peněz,  

  

d) návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí nebo institucí elektronických peněz a osobou, které 

má být svěřen výkon dohodnutých činností,  

  

e) popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému se zapracováním změn souvisejících se 

svěřením výkonu provozních činností jiné osobě a popis zajištění kontroly této osoby,  

  

f) popis změn v organizačním uspořádání platební instituce nebo instituce elektronických peněz 

souvisejících s personálním, technickým a organizačním zabezpečením činnosti po svěření výkonu 

provozní činnosti jiné osobě a  

  

g) uvedení útvaru v organizační struktuře platební instituce nebo instituce elektronických peněz a 

funkční zařazení osoby přímo odpovědné za řízení a kontrolu svěřeného výkonu provozních činností 

jiné osobě.  

  

§ 21  

 

Podrobnosti náležitostí žádosti a oznámení související s výkonem činnosti v hostitelském 

členském státě  

 

(K § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 92 odst. 5, § 93 

odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona o platebním styku)  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti nebo oznámení platební instituce, instituce elektronických 

peněz nebo správce informací o platebním účtu o poskytování platebních služeb v hostitelském 

členském státě jsou  
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a) uvedení způsobu poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě podle toho, zda mají 

být platební služby v hostitelském státě poskytovány prostřednictvím pobočky, prostřednictvím 

pověřeného zástupce nebo jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,  

  

b) uvedení hostitelského členského státu,  

  

c) výčet platebních služeb, které budou v hostitelském členském státě poskytovány, a  

  

d) informace související s výkonem platebních služeb v hostitelském členském státě v rozsahu 

informací poskytovaných orgánu dohledu hostitelského členského státu uvedených v přílohách přímo 

použitelného předpisu Evropské unie týkajícího se spolupráce a výměny informací mezi příslušnými 

orgány v souvislosti s uplatněním práva na usazování a volného pohybu služeb3).  

  

 (2) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny údajů uvedených v žádosti nebo oznámení 

podle odstavce 1 jsou údaje a doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až d), u nichž dochází ke změně.  

  

§ 22  

 

Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení  

 

 Žádosti a oznámení se předkládají v datovém formátu Portable Document Format (přípona 

pdf) nebo v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.  

  

§ 23  

 

Společná ustanovení  

 

 (1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení 

vyžadované touto vyhláškou, a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo 

oznamovatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu na samostatné příloze k žádosti nebo 

oznámení a, je-li to možné, tyto důvody doloží.  

  

 (2) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některé podmínky pro udělení oprávnění z 

důvodu přednostního použití mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí 

tuto mezinárodní smlouvu a ustanovení, jehož aplikace se dovolává.  

  

§ 24  

 

Účinnost 

 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 201821.  

 

Guvernér: 

 

 

____________________ 

 

1) § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. § 21 zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické 

normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění 

práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí. § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 
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257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační 

technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se 

týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 454/2017 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne 13. prosince 2017  

 

o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo 

vydávat elektronické peníze  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

zákona č. --/2020 Sb. k provedení § 30 odst. 2 a § 89 odst. 3 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 Tato vyhláška upravuje rozsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České 

národní bance některými osobami oprávněnými poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické 

peníze a poskytovateli služby dynamické směny měn za podmínek stanovených zákonem o 

platebním styku.  

  

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,  

  

b) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, 

které jsou metodicky popsány, předávány a zpracovávány a jsou přístupné jako celek v informačním 

systému.  

  

§ 3  

 

Okruh vykazujících osob  

 

 Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:  

  

a) platební instituce,  

  

b) instituce elektronických peněz,  

  

c) zahraniční platební instituce nebo zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném 

členském státě, která provozuje činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,  

  

d) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,  

  

e) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,  

  

f) správce informací o platebním účtu, 
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g) poskytovatel služby dynamické směny měn.  

  

§ 4  

 

Předkládané výkazy  

 

 (1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:  

  

a) PLT(ČNB) 10-04 "Čtvrtletní rozvaha",  

  

b) PLT(ČNB) 20-04 "Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty",  

  

c) PLT(ČNB) 30-04 "Hlášení o kapitálu",  

  

d) PLT(ČNB) 40-04 "Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných 

elektronických peněz" a  

  

e) PLT(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře", 

 

f) PLT(ČNB)   ---04  “Hlášení o provedených obchodech“.  

 

  

 (2) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-04 

"Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz".  

  

 (3) Vykazující osoba podle § 3 písm. d) a e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 40-04 

"Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz".  

  

 (4) Vykazující osoba podle § 3 písm. f) sestavuje a předkládá tyto výkazy:  

  

a) PLT(ČNB) 10-04 "Čtvrtletní rozvaha",  

  

b) PLT(ČNB) 20-04 "Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty" a  

  

c) PLT(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře".  

  

(5) Vykazující osoba podle § 3 písm. g), jejíž povolení se vztahuje k poskytování služby 

dynamické směny měn, sestavuje a předkládá tyto výkazy:  

 

a) PLT(ČNB) ---04 “Hlášení o provedených obchodech“, 

 

b) PLT(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře", 

  

 (56) Pokud vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) má povinnost sestavovat a předkládat 

České národní bance výkazy s údaji uvedenými v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu 

podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu, 

sestavuje a předkládá pouze tyto výkazy:  

  

a) PLT(ČNB) 30-04 "Hlášení o kapitálu",  

  

b) PLT(ČNB) 40-04 "Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných 

elektronických peněz" a  

  

c) PLT(ČNB) 19-04 "Vybrané údaje z účetních výkazů".  
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 (67) Vykazující osoba podle § 3 písm. a), b) a f), jejíž povolení k činnosti se vztahuje na 

platební službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, dále 

sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 80-04 "Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění".  

  

 (78) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) až e), jejíž povolení k činnosti se vztahuje na 

poskytování spotřebitelského nebo jiného úvěru, dále sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 90-04 

"Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech".  

 

  

 (89) Obsah výkazů je uveden v příloze k této vyhlášce.  

.  

  

§ 5  

 

Společná ustanovení pro sestavování výkazů  

 

 (1) Výkazy sestavuje vykazující osoba k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 

30 dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku 

po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí.  

  

 (2) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle právních předpisů upravujících 

vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo podle mezinárodních účetních standardů 

upravených právem Evropské unie2).  

  

 (3) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na 

údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den 

sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující vedení účetnictví nebo přímo použitelný 

předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních 

podniků3) jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, 

použije vykazující osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího vedení účetnictví1).  

  

§ 6  

 

Způsob a forma předkládání výkazů  

 

 (1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako 

datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.  

  

 (2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup 

prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České 

národní banky.  

  

 (3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým 

podpisem kontaktní osoby.  

  

 (4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména a příjmení, adresu pracoviště, telefonní 

číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob.  

  

 (5) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách 

údajů uvedených v odstavci 4.  

  

§ 7  

 

Opravy a změny ve výkazech  
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 (1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo byla provedena změna 

či doplnění v údajích, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu 

opravené, změněné či doplněné údaje. Pokud oprava, změna či doplnění ovlivňuje údaje i v jiných 

výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto 

navazující výkazy.  

  

 (2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů 

ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 15 dnů po provedení 

odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava 

ovlivňuje údaje v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba 

též všechny tyto navazující výkazy.  

  

 (3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v 

§ 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.  

  

§ 8  

 

Přechodné ustanovení  

 

 Při sestavování a předkládání výkazů, které se vztahují k období do 31. prosince 2017, se 

postupuje podle vyhlášky č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi 

elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických 

peněz malého rozsahu České národní bance, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky.  

  

§ 9  

 

Účinnost 

 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2021.  

 

Guvernér: 

 

Ing. Rusnok v. r.  

 

Příl. 

Obsah výkazů předkládaných vykazujícími osobami České národní bance  

 

 1. PLT(ČNB) 10 - 04 "Čtvrtletní rozvaha"  

  

 Výkaz obsahuje základní účetní údaje o aktivech a pasivech ve struktuře rozvahy vycházející 

ze způsobu vedení účetnictví vykazující osoby. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost 

a samostatně za poskytování platebních služeb a za vydávání elektronických peněz.  

 2. PLT(ČNB) 20 - 04 "Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty"  

  

 Výkaz obsahuje základní účetní údaje o výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření ve 

struktuře výkazu zisku a ztráty vycházející ze způsobu vedení účetnictví vykazující osoby. Údaje jsou 

vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb a za 

vydávání elektronických peněz.  

 3. PLT(ČNB) 30 - 04 "Hlášení o kapitálu"  

  

 Výkaz obsahuje údaje navazující na právní předpis upravující některé podmínky výkonu 

činnosti platební instituce a instituce elektronických peněz. V části týkající se kapitálu sleduje jeho 

jednotlivé složky. Dále obsahuje údaje o způsobu propočtu kapitálových požadavků a přebytek nebo 
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nedostatek kapitálu.  

 4. PLT(ČNB) 40-04 "Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a 

vydaných elektronických peněz"  

  

 Výkaz obsahuje strukturu peněžních prostředků vykazujících osob, které jim byly svěřeny za 

účelem provedení platební transakce a které odpovídají finančním závazkům z vydaných 

elektronických peněz, jež mohou být investovány pouze do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Dále 

obsahuje údaje týkající se objemu platebních transakcí, údaje o objemu vydaných elektronických 

peněz a údaje o průměrném objemu elektronických peněz v oběhu.  

 5. PLT(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře"  

  

 Výkaz obsahuje údaje o vedoucích osobách vykazující osoby, o akcionářích, kvalifikovaných 

účastech a významnějších majetkových účastech platební instituce nebo instituce elektronických 

peněz. Uvádí se základní identifikační údaje, údaje o základním kapitálu v rozlišení na Českou 

republiku, jiné členské státy a státy Evropského hospodářského prostoru a ostatní státy, hlavní 

pracovní oblasti a údaje o nástupu do funkce řídicích pracovníků, údaje o akcionářské struktuře a 

kvalifikovaných účastech vykazující osoby a kvalifikované účasti vykazující osoby na jiných 

právnických osobách.  

 6. PLT(ČNB) 19-04 "Vybrané údaje z účetních výkazů"  

  

 Výkaz obsahuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které mohou být použity nebo 

souvisejí s poskytováním platebních služeb, vydáváním elektronických peněz a dodržováním pravidel 

výkonu činnosti. Údaje se uvádějí souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování 

platebních služeb a za vydávání elektronických peněz.  

 7. PLT(CNB) 70-04 "Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických 

peněz"  

  

 Výkaz obsahuje údaje o celkovém objemu platebních transakcí uskutečněných ve sledovaném 

období a o celkovém objemu vydaných elektronických peněz ve sledovaném období za činnosti 

provozované na území České republiky.  

 8. PLT(ČNB) 80-04 "Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění"  

  

 Výkaz obsahuje údaje pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění z pojištění a 

minimální výše srovnatelného zajištění vztahující se k pojištění odpovědnosti nebo srovnatelnému 

zajištění. Dále obsahuje údaje o objemu platebních transakcí a o počtu uživatelů platební služby.  

 9. PLT(ČNB) 90-04 "Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech"  

  

 Výkaz obsahuje údaje o objemu a počtu poskytnutých a dosud nesplacených spotřebitelských 

a jiných úvěrů, o objemu a počtu pohledávek po splatnosti delší než 3 měsíce a o výši počátečního 

kapitálu a následného průběžného kapitálového požadavku.  

  10. PLT(ČNB) ---04 “Hlášení o provedených obchodech a dynamických směnách měn“. 

Výkaz obsahuje údaje o objemu a počtu provedených výběrů hotovosti a služby dynamické 

směny měn.  

 

____________________ 

 

  

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 

soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 

institucemi, ve znění pozdějších předpisů.  
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2) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o 

uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.  

  

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 

obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 

648/2012, v platném znění. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 7/2018 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

 
VYHLÁŠKA 

 

ze dne 5. ledna 2018  

 

o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele 

elektronických peněz malého rozsahu  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

zákona č. --/2020 Sb. (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 20 odst. 4, § 46 odst. 

2, § 48 odst. 4, § 59 odst. 4, 65a odst. 2, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4, a § 100 odst. 4 zákona, 

106a odst. 2 a 254h odst. 3 zákona:  

 

ČÁST PRVNÍ  

 

OBECNÁ USTANOVENÍ  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje  

  

a) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce, instituce elektronických 

peněz a správce informací o platebním účtu a způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností 

a systém řízení bezpečnostních a provozních rizik poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a, 

vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a způsob plnění požadavků na systém vyřizování 

stížností poskytovatele služby dynamické směny měn,  

  

b) pravidla pro výpočet výše kapitálu a kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce 

elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové 

přiměřenosti uplatňovat, a  

  

c) minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění pro platební 

instituci, instituci elektronických peněz a správce informací o platebním účtu.  

  

ČÁST DRUHÁ  

 

ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM  

 

HLAVA I  

 

ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM PLATEBNÍ INSTITUCE  

 

(K § 20 odst. 4 zákona)  

 

Předpoklady řádné správy a řízení  

 

§ 2  
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 (1) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval veškeré její činnosti. 

Platební instituce, která vykonává i jiné podnikatelské činnosti než činnost, k jejímuž výkonu je 

oprávněna na základě povolení uděleného podle zákona (dále jen "hybridní platební instituce"), 

nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval činnosti, k jejichž výkonu je oprávněna na základě 

uděleného povolení podle zákona.  

  

 (2) Platební instituce využívá při naplňování požadavků stanovených na řídicí a kontrolní 

systém vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží přitom také k vývoji prostředí, v němž podniká.  

  

 (3) Platební instituce zajistí, aby byl řídicí a kontrolní systém přiměřený rozsahu, povaze a 

složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat, a aby vždy zajišťoval trvalý soulad s 

podmínkami, za kterých bylo platební instituci uděleno povolení podle zákona, a dalšími stanovenými 

požadavky a pravidly, zejména řádný a obezřetný výkon činností včetně efektivnosti při naplňování 

strategie podnikání.  

  

§ 3  

 

 (1) Platební instituce zajistí, aby řídicí a kontrolní systém plnil stanovené funkce také v 

případě výkonu činnosti prostřednictvím pověřených zástupců nebo dalších osob (dále jen 

"outsourcing").  

  

 (2) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby sjednání outsourcingu 

neomezilo soulad činností, které jsou předmětem outsourcingu, s právními předpisy, možnost jejich 

kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu 

včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u poskytovatele outsourcingu a provedení 

auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy.  

  

 (3) Platební instituce zajistí, aby smlouva upravující outsourcing, včetně jejích změn, byla 

uzavřena způsobem, který umožňuje zachycení jejího obsahu, kontrolovatelnost a vymahatelnost, 

jakož i uchovatelnost.  

  

§ 4  

 

 (1) Platební instituce prokazatelně promítne požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém 

a postupy k jejich naplňování do svých strategií, organizačního řádu, plánů a dalších vnitřně 

stanovených zásad a postupů platební instituce (dále jen "vnitřní předpis").  

  

 (2) Platební instituce stanoví postup pro přijímání a změny vnitřních předpisů a zajistí, aby 

vnitřní předpisy byly pravidelně vyhodnocovány a případně upravovány.  

  

 (3) Platební instituce zajistí, aby všichni pracovníci byli s vnitřními předpisy v potřebném 

rozsahu seznámeni a postupovali v souladu s nimi.  

  

 (4) Platební instituce zohlední k naplnění předpokladu řádné správy a řízení ve vnitřních 

předpisech vybrané uznávané a osvědčené principy a postupy vydávané uznávanými osobami a 

využívané při činnostech obdobného charakteru2) (dále jen "uznávaný standard"), ledaže by jejich 

konkrétní ustanovení bylo v rozporu s požadavky právních předpisů nebo umožňovalo jejich 

obcházení. V tomto rozsahu platební instituce uznávané standardy soustavně uplatňuje a pravidelně 

prověřuje, zda jí zvolené a uplatňované uznávané standardy jsou nadále vhodné a přiměřené povaze, 

rozsahu a složitosti jejích činností a zjištěné nedostatky odstraní.  

  

 (5) Platební instituce zajistí, aby byla jasně stanovena oprávnění ke schvalování a 

podepisování dokumentů v rámci činnosti platební instituce a aby veškeré relevantní schvalovací a 

rozhodovací procesy a kontrolní činnosti včetně souvisejících odpovědností, pravomocí a vnitřních 

předpisů bylo možné zaznamenávat, uchovávat a zpětně vysledovat a rekonstruovat.  
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 (6) Platební instituce zajistí, že součástí vnitřních předpisů jsou pravidla pro  

  

a) systém evidování reklamací a stížností klientů, jejich vyřizování, ohlašování a sledování přijatých 

opatření, včetně reklamací a stížností týkajících se bezpečnostních incidentů; ve vnitřních předpisech 

přitom vždy zohlední k tomu vydané obecné pokyny Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu 

pro bankovnictví) a Společného výboru evropských orgánů dohledu 3); a  

  

b) systém řízení bezpečnostních a provozních rizik; ve vnitřních předpisech přitom vždy zohlední k 

tomu vydané obecné pokyny orgánu a výboru podle písmene a)4).  

  

§ 5  

 

 (1) Platební instituce stanoví strategii podnikání včetně kontrolovatelných cílů a zásad jejího 

naplňování, včetně rozpracování postupů pro naplňování strategie a každodenní řízení výkonu činnosti 

platební instituce.  

  

 (2) Platební instituce stanoví, udržuje a uplatňuje funkční a efektivní organizační uspořádání 

včetně oddělení neslučitelných činností a zamezování vzniku možných střetů zájmů.  

  

 (3) Platební instituce zavede, udržuje a uplatňuje funkční a efektivní informační systém včetně 

systému vnitřních hlášení a statisticko-evidenčních systémů tak, aby poskytoval aktuální, spolehlivé a 

ucelené informace a aby zajistil adekvátnost vnitřní i vnější komunikace při výkonu činností platební 

instituce.  

  

§ 6  

 

 (1) Platební instituce zavede, udržuje a uplatňuje zásady řízení lidských zdrojů včetně zásad 

pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků; součástí zásad je též požadavek, aby 

veškeré činnosti prováděli kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.  

  

 (2) Platební instituce stanoví, udržuje a uplatňuje jednoznačně formulované etické zásady a 

předpokládané modely chování a jednání pracovníků v souladu s těmito zásadami a zajistí jejich 

prosazování.  

  

 (3) Platební instituce zajistí, aby všichni pracovníci byli řádně seznámeni se svými 

povinnostmi, rozuměli své úloze v řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému 

zapojili.  

  

 (4) Platební instituce stanoví, udržuje a uplatňuje takové způsoby a metody řízení, které vedou 

k zamezení nežádoucím postupům, zejména k zamezení  

  

a) upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním strategie 

podnikání,  

  

b) systému odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu nebo jiných 

nevhodných stimulech, anebo není dostatečně transparentní, nebo  

  

c) jiným postupům, které umožňují nebo by mohly umožnit zneužití zdrojů nebo zakrývání 

nedostatků.  

  

 (5) Platební instituce stanoví, udržuje a uplatňuje  

  

a) požadavky na důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon svých činností, 

včetně členů orgánů a výborů, pokud jsou zřízeny, a  
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b) působnosti a požadavky při  

1. prokazování požadovaných znalostí, zkušeností a důvěryhodnosti,  

2. prověřování trvající důvěryhodnosti a  

3. prověřování, zda znalosti a zkušenosti osob, jimiž platební instituce zabezpečuje výkon svých 

činností, jsou stále aktuální a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností.  

  

 (6) Platební instituce vyčlení odpovídající a dostatečné kapacity pro výkon činností a 

soustavně uplatňuje řádné řídicí, administrativní, účetní a další postupy, včetně řádných postupů pro 

zajištění  

  

a) integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,  

  

b) spolehlivosti finanční a provozní kontroly,  

  

c) účinnosti kontrolních a bezpečnostních opatření při zpracování a evidenci informací,  

  

d) spolehlivosti systému výběru pověřených zástupců,  

  

e) účinnosti kontroly činnosti pověřených zástupců, jejichž prostřednictvím platební instituce 

poskytuje platební služby nebo jedná při uzavírání smlouvy o platebních službách,  

  

f) adekvátnosti vnitřní i vnější komunikace při výkonu činností platební instituce a  

  

g) plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování platební instituce na finančním trhu v souladu s 

předmětem a plánem její činnosti.  

  

§ 7  

 

 (1) Platební instituce schvaluje a pravidelně vyhodnocuje na odpovídající úrovni svého 

vnitřního řízení  

  

a) strategii podnikání,  

  

b) organizační uspořádání,  

  

c) strategii řízení rizik,  

  

d) strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,  

  

e) strategii rozvoje informačního systému,  

  

f) zásady systému vnitřní kontroly a  

  

g) bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém.  

  

 (2) Platební instituce schvaluje na odpovídající úrovni svého vnitřního řízení nové produkty, 

činnosti a systémy mající pro platební instituci zásadní význam a soustavu limitů, kterou platební 

instituce bude používat pro usměrňování rizik.  

  

 (3) Platební instituce schvaluje na odpovídající úrovni svého vnitřního řízení věcné, 

organizační, personální a další zajištění řízení rizik, výkonu compliance podle § 16 a vnitřního auditu, 

včetně předmětu a cílů jejich činnosti. Řídicí orgán schvaluje plány činnosti vnitřního auditu.  

  

 (4) Platební instituce včas vyhodnocuje na odpovídající úrovni svého vnitřního řízení 
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pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou předkládána zejména z příslušných řídicích úrovní, 

v rámci výkonu řízení rizik, compliance a vnitřního auditu, statutárním auditorem nebo auditorskou 

společností či příslušnými orgány dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá platební instituce 

odpovídající opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu.  

  

 (5) Platební instituce alespoň jednou ročně vyhodnocuje na odpovídající úrovni svého 

vnitřního řízení celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistí kroky k 

nápravě zjištěných nedostatků.  

  

§ 8  

 

 (1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce umožňuje včasné rozpoznávání střetů zájmů a 

oblastí jejich možného vzniku a zahrnuje odpovídající postupy pro omezování střetů zájmů a oddělení 

neslučitelných činností.  

  

 (2) Orgánům, pracovníkům, útvarům a výborům, pokud jsou zřízeny, jsou na všech řídicích a 

organizačních úrovních přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo dostatečně zamezeno 

vzniku možného střetu zájmů.  

  

 (3) Platební instituce stanoví pracovníkům povinnost informovat ji stanoveným způsobem bez 

zbytečného odkladu o vzniklém nebo hrozícím střetu zájmů, zejména pokud se takový střet týká nebo 

mohl týkat pracovníka samého.  

  

 (4) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byla zajištěna odpovídající 

nezávislost a zamezení střetům zájmů při výkonu kontrolních činností.  

  

 (5) Oblasti střetu zájmů a oblasti jejich možného vzniku jsou předmětem nezávislého 

prověřování.  

  

§ 9  

 

 (1) Platební instituce zajistí, aby příslušné orgány, pracovníci, útvary a výbory, pokud jsou 

zřízeny, měli pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozici informace, které jsou aktuální, 

spolehlivé a ucelené.  

  

 (2) Platební instituce zajistí, aby řídicí orgán byl vždy informován  

  

a) neprodleně v případech, kdy se likviditní situace platební instituce výrazně nepříznivě mění,  

  

b) bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit 

finanční situaci platební instituce, včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího prostředí, a  

  

c) bez zbytečného odkladu o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení akceptované míry 

podstupovaného rizika.  

  

 (3) Platební instituce zajistí, aby členům řídicího orgánu a dalším příslušným osobám v 

platební instituci byly soustavně k dispozici informace  

  

a) o dodržování požadavků stanovených právními a vnitřními předpisy, včetně dodržování pravidel 

kapitálové přiměřenosti a investičních omezení, a  

  

b) o případných zjištěných významných rozdílech postupů platební instituce oproti požadavkům 

stanoveným právními a vnitřními předpisy.  

  

§ 10  
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 Systém platební instituce pro vytváření, kontrolu a poskytování informací České národní 

bance je vytvořen a udržován tak, aby poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a uceleně.  

  

§ 11  

 

 (1) Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou mechanismy vnitřní 

kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů, výkazů a dalších informací 

poskytovaných České národní bance.  

  

 (2) Postupy uplatňované pro vytváření, kontrolu a poskytování informací České národní 

bance, včetně předkládání výkazů, jsou zpětně vysledovatelné a rekonstruovatelné alespoň po dobu 5 

let, není-li stanoveno jinak.  

  

 (3) Platební instituce zabezpečí předpoklady pro poskytování, vysledovatelnost a 

rekonstruovatelnost informací podle odstavce 2 i po zániku oprávnění platební instituce k výkonu 

činnosti na finančním trhu, a to i případným právním nástupcem platební instituce.  

  

Systém řízení rizik  

 

§ 12  

 

 (1) Platební instituce soustavně řídí rizika spojená s činnostmi platební instituce včetně 

činností, které jsou předmětem outsourcingu.  

  

 (2) Platební instituce rozpoznává a řídí rizika spojená s novými produkty, činnostmi a systémy 

s tím, že zajistí, aby rozpoznávání rizik umožňovalo odhalovat nová rizika.  

  

 (3) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby poskytoval nezkreslený 

obraz o míře podstupovaných rizik.  

  

 (4) Řídicí a kontrolní systém platební instituce zohledňuje a zajišťuje soustavné řízení všech 

významných rizik, kterým je nebo může být vystavena s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti 

činností.  

  

 (5) Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně budoucí strategie podnikání platební 

instituce.  

  

 (6) Platební instituce soustavně řídí bezpečnostní a provozní rizika tím, že  

  

a) zavede a udržuje zásady a postupy pro vyhodnocování a ovlivňování míry podstupovaného 

bezpečnostního a provozního rizika, včetně zohlednění málo častých významných událostí, a  

  

b) vytvoří a udržuje pohotovostní plány pro mimořádné situace včetně havarijních a krizových a pro 

obnovu činností, aby byla zajištěna schopnost platební instituce průběžně vykonávat činnosti a 

limitovat ztráty v případě významného narušení činností.  

  

 (7) Systém řízení bezpečnostních a provozních rizik platební instituce zahrnuje  

  

a) rozpoznávání a vyhodnocování bezpečnostních a provozních rizik,  

  

b) kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem minimalizace bezpečnostních a provozních rizik včetně 

zabezpečení a prověření prostředků pro přenos informací, minimalizace rizika poškození dat, rizika 

podvodů, rizika neautorizovaného přístupu a rizika úniku nebo neoprávněného užití osobních údajů a 

jiných citlivých informací týkajících se klientů a plateb a  
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c) řešení bezpečnostních incidentů a jejich ohlašování.  

  

§ 13  

 

 (1) V rámci strategie řízení rizik platební instituce stanoví zejména  

  

a) vnitřní vymezení významných rizik, kterým je nebo může být platební instituce vystavena,  

  

b) zásady řízení jednotlivých rizik,  

  

c) akceptovanou míru podstupovaného rizika a  

  

d) zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ krize likvidity a pro zajištění 

obnovitelnosti a kontinuity činností platební instituce v případě mimořádných událostí.  

  

 (2) Součástí řídicího a kontrolního systému jsou konkrétní postupy pro realizaci strategie 

řízení rizik.  

  

 (3) V rámci systému řízení rizik platební instituce stanoví kontrolní činnosti včetně kontrol 

dodržování stanovených postupů a limitů pro řízení rizik.  

  

§ 14  

 

 (1) Strategie a postupy pro řízení rizik a strategie a postupy pro udržování kapitálu ke krytí 

rizik jsou ucelené a propojené.  

  

 (2) Pokud celková míra podstupovaných rizik i při zohlednění vlivu mechanismů vnitřní 

kontroly není přiměřeně kryta kapitálem nebo jiným způsobem, platební instituce přijme vhodná 

opatření k nápravě.  

  

Systém vnitřní kontroly  

 

§ 15  

 

 (1) Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a postupy pro vnitřní 

kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti.  

  

 (2) Systém vnitřní kontroly platební instituce zahrnuje  

  

a) vhodné kontrolní mechanismy pro jednotlivé činnosti, včetně účetních a fyzických kontrol,  

  

b) kontroly po linii řízení,  

  

c) výkon compliance,  

  

d) výkon vnitřního auditu a  

  

e) sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému a jeho prvků.  

  

§ 16  

 

 Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou ucelené a propojené zásady a 

postupy pro výkon compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit  
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a) soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,  

  

b) vzájemný soulad vnitřních předpisů a  

  

c) soulad činností s právními a vnitřními předpisy.  

  

§ 17  

 

 (1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo zajištěno, že vnitřní 

audit se soustavně zaměřuje na odhalování nedostatků řídicího a kontrolního systému jako celku a jeho 

částí.  

  

 (2) Vnitřní audit vždy zahrnuje nezávislé prověření  

  

a) dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy,  

  

b) finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity,  

  

c) úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví,  

  

d) dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných orgánům platební 

instituce, účetních a statistických informací a informací pro klienty,  

  

e) funkčnosti a bezpečnosti informačního systému včetně spolehlivosti systému sestavování, kontroly 

a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance a  

  

f) dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly.  

  

 (3) Platební instituce zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto 

činnosti:  

  

a) sestavení analýzy rizik, a to alespoň jednou ročně,  

  

b) sestavení strategického a periodického plánu vnitřního auditu,  

  

c) vytvoření a udržování systému sledování nápravných opatření uložených na základě zjištění 

vnitřního auditu a  

  

d) vyhodnocení funkčností a efektivnosti řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně.  

  

 (4) Vnitřní audit musí informovat o zjištěných skutečnostech řídicí orgán platební instituce a 

dozorčí orgán, pokud takový orgán platební instituce má. V případě zjištění, která mohou významným 

způsobem záporně ovlivnit finanční situaci platební instituce, musí dát podnět k mimořádnému 

zasedání dozorčího orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.  

  

§ 18  

 

 (1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby sledování a vyhodnocování 

jeho funkčnosti a efektivnosti bylo prováděno na všech řídicích a organizačních úrovních.  

  

 (2) Nedostatky řídicího a kontrolního systému odhalené po linii řízení, v rámci vnitřního 

auditu nebo na základě jiné vnitřní kontroly, statutárním auditorem nebo auditorskou společností či 

jiným způsobem, musí být bez zbytečného odkladu ohlášeny příslušné řídicí úrovni a urychleně 

řešeny.  
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 (3) Významné nedostatky řídicího a kontrolního systému musí být bez zbytečného odkladu 

ohlášeny řídicímu a dozorčímu orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.  

  

 (4) Systém odhalování a ohlašování nedostatků řídicího a kontrolního systému musí být 

nastaven tak, aby umožňoval jejich včasnou nápravu. Platební instituce následně ověřuje účinnost 

opatření přijatých k nápravě takto zjištěných nedostatků.  

  

HLAVA II  

 

ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ  

 

(K § 78 odst. 4 zákona)  

 

§ 19  

 

Předpoklady řádné správy a řízení  

 

 (1) Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz pokrývá veškeré její činnosti. 

Instituce elektronických peněz, která vykonává i jiné podnikatelské činnosti než činnost, k jejímuž 

výkonu je oprávněna na základě povolení uděleného podle zákona (dále jen "hybridní instituce 

elektronických peněz"), nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval činnosti, k jejichž výkonu 

je oprávněna na základě uděleného povolení podle zákona.  

  

 (2) Instituce elektronických peněz při naplňování požadavků stanovených na řídicí a kontrolní 

systém využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji prostředí, v němž podniká.  

  

 (3) Pro naplnění dalších předpokladů řádné správy a řízení postupuje instituce elektronických 

peněz obdobně podle § 2 až 11.  

  

§ 20  

 

Systém řízení rizik  

 

 Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz je nastaven tak, aby umožňoval 

soustavné řízení rizik. Pro naplnění dalších požadavků na systém a procesy řízení rizik postupuje 

instituce elektronických peněz obdobně podle § 12 až 14.  

  

§ 21  

 

Systém vnitřní kontroly  

 

 Instituce elektronických peněz vytvoří, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro vnitřní 

kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti. Pro naplnění dalších požadavků 

na systém vnitřní kontroly postupuje instituce elektronických peněz obdobně podle § 15 až 18.  

  

HLAVA III  

 

ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU  

 

(K § 48 odst. 4 zákona)  

 

§ 22  

 

Předpoklady řádné správy a řízení  
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 (1) Řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu pokrývá veškeré jeho 

činnosti podle zákona.  

  

 (2) Správce informací o platebním účtu při naplňování požadavků stanovených na řídicí a 

kontrolní systém využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji prostředí, v němž 

podniká.  

  

 (3) Pro naplnění dalších předpokladů řádné správy a řízení postupuje správce informací o 

platebním účtu podle § 2 až 11 přiměřeně rozsahu, povaze a složitosti činností, které vykonává nebo 

hodlá vykonávat.  

  

§ 23  

 

Systém řízení rizik  

 

 Řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu je nastaven tak, aby umožňoval 

soustavné řízení rizik. Pro naplnění dalších požadavků na systém a procesy řízení rizik postupuje 

správce informací o platebním účtu podle § 12 až 14 přiměřeně rozsahu, povaze a složitosti činností, 

které vykonává nebo hodlá vykonávat.  

  

§ 24  

 

Systém vnitřní kontroly  

 

 Správce informací o platebním účtu vytvoří, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro vnitřní 

kontrolu, která je součástí jeho běžné, zpravidla každodenní činnosti. Pro naplnění dalších požadavků 

na systém vnitřní kontroly postupuje správce informací o platebním účtu podle § 15 až 18 přiměřeně 

rozsahu, povaze a složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat.  

  

HLAVA IV  

 

NĚKTERÉ ČINNOSTI POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU  

 

(K § 59 odst. 4 a § 65a odst. 2 zákona)  

 

§ 25  

 

 (1) Pro naplnění požadavků na systém vyřizování stížností postupuje poskytovatel platebních 

služeb malého rozsahu podle § 4 odst. 1 až 5, § 4 odst. 6 písm. a) přiměřeně rozsahu, povaze a 

složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat.  

  

 (2) Pro naplnění požadavků na systém řízení bezpečnostních a provozních rizik postupuje 

poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle § 4 odst. 1 až 5 a § 4 odst. 6 písm. b) a § 12 

přiměřeně rozsahu, povaze a složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat.  

  

HLAVA V  

 

NĚKTERÉ ČINNOSTI VYDAVATELE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU  

 

(K § 100 odst. 4 a § 106a odst. 2 zákona)  

 

§ 26  

 

 (1) Pro naplnění požadavků na systém vyřizování stížností postupuje vydavatel elektronických 

peněz malého rozsahu podle § 4 odst. 1 až 5, § 4 odst. 6 písm. a) přiměřeně rozsahu, povaze a 
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složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat.  

  

 (2) Pro naplnění požadavků na systém řízení bezpečnostních a provozních rizik postupuje 

vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podle § 4 odst. 1 až 5, § 4 odst. 6 písm. b) a § 12 

přiměřeně rozsahu, povaze a složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat.  

 

HLAVA VI 

NĚKTERÉ ČINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽBY DYNAMICKÉ SMĚNY MĚN 

 

(K 254h odst. 3 zákona)  

 

§ 26a 

  

Pro naplnění požadavků na systém vyřizování stížností postupuje poskytovatel služby 

dynamické směny měn podle § 4 odst. 1 až 5, § 4 odst. 6 písm. a) přiměřeně rozsahu, povaze a 

složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat. 

 

  

ČÁST TŘETÍ  

 

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST A POJIŠTĚNÍ  

 

HLAVA I  

 

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST PLATEBNÍ INSTITUCE  

 

(K § 16 odst. 5 zákona)  

 

§ 27  

 

Kapitál 

 

  

 (1) Kapitál se vypočítá obdobně jako kapitál uvedený v čl. 4 odst. 1 bodě 118 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 

požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen 

"nařízení").  

  

 (2) Nejméně 75 % kapitálu tier 1 má podobu kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 50 nařízení a 

kapitál tier 2 je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1.  

  

 (3) Za účelem předejití vícenásobnému použití prvků způsobilých pro výpočet kapitálu nesmí 

platební instituce, která je členem skupiny, jejímž členem je též jiná platební instituce, zahraniční 

platební instituce, úvěrová instituce, investiční podnik, společnost spravující aktiva anebo pojišťovna, 

do kapitálu určeného podle odstavce 1 zahrnout ty položky nebo jejich části, které jsou zahrnovány do 

kapitálu za účelem splnění jakýchkoli jiných kapitálových požadavků. Úvěrovou institucí, investičním 

podnikem a společností spravující aktiva se pro účely této vyhlášky rozumí tyto subjekty tak, jak jsou 

definovány v nařízení.  

  

 (4) Hybridní platební instituce nesmí do kapitálu určeného podle odstavce 1 zahrnout ty 

položky nebo jejich části, které jsou použity pro výkon jiných činností, než jsou činnosti, k jejichž 

výkonu je oprávněna na základě povolení uděleného podle zákona.  

  

§ 28  
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Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku  

 

 (1) Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku jsou:  

  

a) přístup na základě režijních nákladů (dále jen "přístup A"),  

  

b) přístup na základě objemu plateb (dále jen "přístup B"),  

  

c) přístup základního ukazatele (dále jen "přístup C").  

  

 (2) Hybridní platební instituce uplatní některý z přístupů pouze na činnosti podle § 8 zákona.  

  

§ 29  

 

Přístup A  

 

 (1) Kapitálový požadavek podle přístupu A se rovná 10 % z celkové výše režijních nákladů za 

bezprostředně předcházející účetní období; režijními náklady se rozumí  

  

a) náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku a  

  

b) správní náklady5) nebo výkonová spotřeba, osobní náklady a daně a poplatky6).  

  

 (2) Pokud dojde oproti bezprostředně předcházejícímu účetnímu období k významné změně v 

činnosti platební instituce, která stanovuje kapitálový požadavek přístupem A, může Česká národní 

banka v odůvodněných případech umožnit úpravu ve výpočtu tohoto kapitálového požadavku.  

  

 (3) Platební instituce, která začne vykonávat svoji činnost v průběhu běžného účetního období, 

stanoví kapitálový požadavek přístupem A ve výši 10 % z celkové výše režijních nákladů plánovaných 

pro běžné účetní období, případně upravených podle požadavků České národní banky.  

  

§ 30  

 

Přístup B  

 

 (1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem B se rovná součinu koeficientu podle § 32 a 

částky, která se stanoví jako součet  

  

a) 4 % z části objemu plateb nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,  

  

b) 2,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku 

odpovídající 10 000 000 eur,  

  

c) 1 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 10 000 000 eur a nepřesahující částku 

odpovídající 100 000 000 eur,  

  

d) 0,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 100 000 000 eur a nepřesahující částku 

odpovídající 250 000 000 eur a  

  

e) 0,25 % z části objemu plateb přesahující částku odpovídající 250 000 000 eur.  

  

 (2) V období od 31. prosince běžného roku do 30. prosince následujícího roku se částka 

vyjádřená v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem, který Česká 

národní banka vyhlásí jako poslední v měsíci říjnu běžného roku.  
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 (3) Objem plateb podle odstavce 1 se rovná jedné dvanáctině celkové částky platebních 

transakcí provedených platební institucí v bezprostředně předcházejícím účetním období.  

  

 (4) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního 

období, stanoví objem plateb na základě svého plánu, případně upraveného podle požadavků České 

národní banky.  

  

§ 31  

 

Přístup C  

 

 (1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem C se rovná součinu koeficientu podle § 32 a 

částky, která se stanoví jako součet  

  

a) 10 % z části hodnoty relevantního ukazatele nepřesahující částku odpovídající 2 500 000 eur,  

  

b) 8 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 2 500 000 eur a 

nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,  

  

c) 6 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a 

nepřesahující částku odpovídající 25 000 000 eur,  

  

d) 3 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 25 000 000 eur a 

nepřesahující částku odpovídající 50 000 000 eur a  

  

e) 1,5 % z části hodnoty relevantního ukazatele přesahující částku odpovídající 50 000 000 eur.  

  

 (2) Hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 1 se rovná součtu úrokových výnosů, 

úrokových nákladů, výnosů z poplatků a provizí a ostatních provozních výnosů a při výpočtu se 

postupuje takto:  

  

a) hodnota relevantního ukazatele je počítána na základě předchozího sledování trvajícího 12měsíců 

ke konci posledního účetního období,  

  

b) každá položka se zohledňuje v odpovídající kladné, anebo záporné hodnotě,  

  

c) do výpočtu hodnoty relevantního ukazatele se nezahrnují mimořádné a nepravidelné výnosy a  

  

d) hodnotu relevantního ukazatele lze snížit o náklady na outsourcing poskytovaný osobou, nad níž 

příslušný orgán dohledu vykonává srovnatelný dohled.  

  

 (3) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního 

období, stanoví hodnotu relevantního ukazatele na základě svého plánu, případně upraveného podle 

požadavků České národní banky.  

  

 (4) Pokud je hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 2 nižší než 80 % z průměru 

hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období, jako hodnota relevantního ukazatele se pro 

účely určení kapitálového požadavku podle odstavce 1 použije 80 % z průměru hodnot relevantních 

ukazatelů za poslední tři účetní období.  

  

 (5) V období od 31. prosince běžného roku do 30. prosince následujícího roku se částka 

vyjádřená v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem, který Česká 

národní banka vyhlásí jako poslední v měsíci říjnu běžného roku.  

  

§ 32  
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Koeficient 

 

  

 Koeficient, který se používá při uplatnění přístupu B nebo C, je  

  

a) 0,5, poskytuje-li platební instituce pouze platební službu podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona, nebo  

  

b) 1, poskytuje-li platební instituce některou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) 

zákona.  

  

HLAVA II  

 

KAPITÁL A KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ  

 

(K § 74 odst. 6 zákona)  

 

§ 33  

 

Kapitál a Vvýpočet kapitálové přiměřenosti  

 

(1) Pro účely výpočtu kapitálu instituce elektronických peněz se ustanovení § 27 použije 

obdobně. 

 

(2) Pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti instituce elektronických peněz se stanoví výše 

kapitálového požadavku ke krytí rizik jako součet kapitálových požadavků podle § 34 a 35.  

  

§ 34  

 

Kapitál a kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických peněz  

 

(1) Kapitál se vypočítá obdobně jako kapitál uvedený v čl. 4 odst. 1 bodě 118 nařízení. 

 

(12) Kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických peněz činí 

nejméně 2 % z průměru elektronických peněz v oběhu.  

  

 (23) Za účelem předejití vícenásobnému použití prvků způsobilých pro výpočet kapitálu nesmí 

instituce elektronických peněz, která je členem skupiny, jejímž členem je též platební instituce, 

zahraniční platební instituce, úvěrová instituce, investiční podnik, společnost spravující aktiva anebo 

pojišťovna, zahrnout do kapitálu určeného podle odstavce 1 ty položky nebo jejich části, které jsou 

zahrnovány do kapitálu za účelem splnění jakýchkoli jiných kapitálových požadavků.  

  

 (34) Hybridní instituce elektronických peněz nesmí do kapitálu určeného podle odstavce 1 

zahrnout ty položky nebo jejich části, které jsou použity pro výkon jiných činností, než jsou činnosti, k 

jejichž výkonu je třeba povolení podle zákona.  

  

 (45) Pokud nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem instituci 

elektronických peněz je určena pro činnost podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona, vychází se při určení 

průměru elektronických peněz v oběhu z takové části těchto peněžních prostředků, která odpovídá 

odhadu na základě údajů z předchozích období.  

  

 (56) Pokud instituce elektronických peněz vydává elektronické peníze po dobu kratší než 6 

kalendářních měsíců, činí tento kapitálový požadavek nejméně 2 % z průměru elektronických peněz v 

oběhu stanovených na základě jejího obchodního plánu, případně upraveného podle požadavků České 

národní banky.  
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§ 35  

 

Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, 

které se netýkají elektronických peněz  

 

 Pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních 

služeb, které se netýkají elektronických peněz, se § 29 až 32 použijí obdobně.  

  

HLAVA III  

 

MINIMÁLNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ Z POJIŠTĚNÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE 

SROVNATELNÉHO ZAJIŠTĚNÍ  

 

(K § 17 odst. 3, § 46 odst. 2 a § 75 odst. 3 zákona)  

 

§ 36  

 

Minimální peněžní částka plnění  

 

 Minimální limit pojistného plnění z pojištění nebo minimální výše srovnatelného zajištění se 

stanoví za předchozí kalendářní rok a rovná se minimální peněžní částce plnění vypočtené podle 

vztahu  

  

 

MMA = RP + TA + SA, 

  

kde: 

kde: 

 

MMA označuje minimální peněžní částku plnění, vyjádřenou v eurech; 

 

RP  označuje hodnotu indikátoru rizikového profilu, vyjádřenou v eurech; 

  

TA  označuje hodnotu indikátoru typu činnosti, vyjádřenou v eurech; 

  

SA  označuje hodnotu indikátoru rozsahu činnosti, vyjádřenou v eurech. 

  

§ 37  

 

Indikátor rizikového profilu  

 

 Hodnota indikátoru rizikového profilu se vypočte podle vztahu  

  

 

RP = CR + NT + NA, 

  

kde: 

kde: 

  

RP označuje hodnotu indikátoru rizikového profilu vyjádřenou v eurech; 

  

CR označuje celkovou hodnotu všech nároků vyplývajících z  § 17 odst. 1 nebo  2, 

    § 46 odst. 1 nebo  § 75 odst. 1 nebo  2 zákona uplatněných uživateli nebo 

   poskytovateli platebních služeb, kteří vedou platební účet, vůči 
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   poskytovateli platebních služeb nepřímého dání platebního příkazu nebo 

   informování o platebním účtu v předchozím kalendářním roce; hodnota je 

   vyjádřena v eurech; 

  

   hodnota nároků vyjádřená v jiné měně než v eurech se přepočítává na částku 

   v eurech kurzem, který Česká národní banka vyhlásí jako poslední v měsíci 

   říjnu předchozího kalendářního roku; 

  

   pokud nebyly v uvedeném kalendářním roce poskytovány služby, odpovídá CR 

   odhadované výši nároků, avšak nejméně hodnotě 50 000 eur; 

  

NT označuje indikátor počtu všech platebních transakcí, ke kterým byl platební 

   příkaz dán nepřímo, a vypočte se podle vztahu: 

  

   NT = 0,4 Na + 0,25 Nb + 0,1 Nc + 0,05 Nd + 0,00025 Ne, 

  

   kde: 

   Na = min {10 000; N} 

   Nb = max {0; min {90 000; N - 10 000}} 

   Nc = max {0; min {900 000; N - 100 000}} 

   Nd = max {0; min {9 000 000; N - 1 000 000}} 

   Ne = max {0; N - 10 000 000} 

   N je celkový počet platebních transakcí, ke kterým byl v předchozím 

   kalendářním roce platební příkaz dán nepřímo, a rovná se součtu 

   Na+Nb+Nc+Nd+Ne; 

  

   pokud nebyly v uvedeném kalendářním roce poskytovány služby nepřímého dání 

   platebního příkazu, odpovídá NT odhadovanému počtu platebních transakcí, ke 

   kterým bude platební příkaz dán nepřímo, avšak nejméně 50 000; 

  

NA označuje indikátor počtu jednotlivých platebních účtů, ke kterým má 

   poskytovatel služby informování o platebním účtu přístup, a vypočte se 

   podle vztahu: 

  

   NA = 0,4 Na + 0,25 Nb + 0,1 Nc + 0,05 Nd + 0,00025 Ne, 

  

   kde: 

   Na = min {10 000; N} 

   Nb = max {0; min {90 000; N - 10 000}} 

   Nc = max {0; min {900 000; N - 100 000}} 

   Nd = max {0; min {9 000 000; N - 1 000 000}} 

   Ne = max {0; N - 10 000 000} 

   N je celkový počet všech platebních účtů, ke kterým měl poskytovatel služby 

   informování o platebním účtu přístup v předchozím kalendářním roce, a rovná 

   se součtu Na+Nb+Nc+Nd+Ne; 

  

   pokud nebyly v uvedeném kalendářním roce poskytovány služby, odpovídá NA 

   odhadovanému počtu platebních účtů, ke kterým bude mít poskytovatel služby 

   informování o platebním účtu přístup, avšak nejméně 50 000. 

  

§ 38  

 

Indikátor typu činnosti  

 

 (1) Hodnota indikátoru typu činnosti se v případě výlučného poskytování platebních služeb 
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rovná nule.  

  

 (2) Pokud je vykonávána i jiná činnost nebo činnosti než platební služby, činí hodnota 

indikátoru typu činnosti 50 000 eur, ledaže činnost jiná než platební služby nemá vliv na poskytování 

služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu, protože existuje 

záruka, která pokrývá závazky vyplývající z této činnosti, nebo jiný právní předpis stanoví povinnost 

založit samostatný subjekt pro podnikání v oblasti platebních služeb, jestliže tato jiná činnost zhoršuje 

nebo by mohla zhoršit finanční zdraví daného poskytovatele služeb.  

  

§ 39  

 

Indikátor rozsahu činnosti  

 

 (1) Hodnota indikátoru rozsahu činnosti poskytovatele služby nepřímého dání platebního 

příkazu se vypočte podle vztahu:  

  

 

SA = 0,4 Na + 0,25 Nb + 0,1 Nc + 0,05 Nd + 0,00025 Ne, 

  

kde: 

kde: 

Na = min {500 000; N} 

Nb = max {0; min {500 000; N - 500 000}} 

Nc = max {0; min {4 000 000; N - 1 000 000}} 

Nd = max {0; min {5 000 000; N - 5 000 000}} 

Ne = max {0; N - 10 000 000} 

N je celková částka všech platebních transakcí, ke kterým byl v předchozím 

kalendářním roce platební příkaz dán nepřímo; částka je vyjádřena v eurech 

a rovná se součtu Na+Nb+Nc+Nd+Ne; 

  

pokud nebyly v uvedeném kalendářním roce poskytovány služby, použije se 

odhadovaná částka všech platebních transakcí, ke kterým bude platební příkaz 

dán nepřímo, avšak nejméně částka 50 000 eur. 

  

Částka platebních transakcí vyjádřená v jiné měně než v eurech se přepočítává 

na částku v eurech kurzem, který Česká národní banka vyhlásí jako poslední 

v měsíci říjnu předchozího kalendářního roku. 

  

 (2) Hodnota indikátoru rozsahu činnosti poskytovatele služby informování o platebním účtu se 

vypočte podle vztahu:  

  

 

SA = 0,4 Na + 0,25 Nb + 0,1 Nc + 0,05 Nd + 0,00025 Ne, 

  

kde: 

kde: 

Na = min {100; N} 

Nb = max {0; min {9 900; N - 100}} 

Nc = max {0; min {90 000; N - 10 000}} 

Nd = max {0; min {900 000; N - 100 000}} 

Ne = max {0; N - 1 000 000} 

N je celkový počet uživatelů služby informování o platebním účtu v předchozím 

kalendářním roce a rovná se součtu Na+Nb+Nc+Nd+Ne; 

  

pokud tyto služby nebyly v uvedeném kalendářním roce poskytovány, použije se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJCKF27)



odhadovaný počet uživatelů, nejméně však 50 000. 

  

 (3) V případě poskytování služby nepřímého dání platebního příkazu a zároveň i služby 

informování o platebním účtu se hodnota indikátoru rozsahu činnosti rovná součtu hodnoty indikátoru 

rozsahu činnosti poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu a indikátoru rozsahu 

činnosti poskytovatele služby informování o platebním účtu.  

  

ČÁST ČTVRTÁ  

 

ÚČINNOST 

 

  

§ 40  

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018.  

 

Guvernér: 

 

 

  

____________________ 

 

  

1) Čl. 4 bod 46, čl. 8 odst. 2, čl. 9, čl. 9 odst. 1 /část/ a čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se 

mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES.  

 Čl. 5 odst. 2, čl. 5 odst. 3, čl. 5 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu 

a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení 

směrnice 2000/46/ES, v platném znění.  

  

2) Například Obecné pokyny k dohledu a mechanismům pro správu a řízení retailových bankovních 

produktů ze dne 22. března 2016 (EBA/GL/2015/18), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro 

bankovnictví).  

  

3) Například čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.  

Například Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví 

(EBA) ze dne 27. května 2014 (JC 2014 43).  

  

4) Například Obecné pokyny k bezpečnosti internetových plateb ze dne 19. prosince 2014 

(EBA/GL/2014/12_rev1), Obecné pokyny ke stanovení, provádění a sledování bezpečnostních 

opatření ze dne 12. prosince 2017 (EBA/GL/2017/17).  

  

5) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 

institucemi, ve znění pozdějších předpisů.  

  

6) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 

soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 14/2018 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne 24. ledna 2018  

 

o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

zákona č. --/2020 Sb. k provedení § 118 odst. 45, § 119 odst. 4 a § 122 odst. 5 tohoto zákona:  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 Tato vyhláška upravuje  

  

a) podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k provozování platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování, její formáty a další technické náležitosti,  

  

b) podrobnosti náležitostí oznámení o změnách údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování 

platebního systému s neodvolatelností zúčtování, včetně příloh, na jejichž základě bylo povolení 

uděleno, jeho formáty a další technické náležitosti a  

  

c) rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování České národní bance.  

  

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku 

trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,  

1. jehož je fyzická osoba státním občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v 

posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo  

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém 

právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku, pokud právní řád tohoto státu upravuje 

trestní odpovědnost právnických osob,  

  

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o plné 

svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence 

Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 

let, zejména o  

1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,  

2. prohlášení o úpadku nebo o tom, že úpadek byl zamítnut pro nedostatek majetku,  

3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti,  

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou osoby do funkce ve volených orgánech 

nebo do funkce, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, nebo s nabytím kvalifikované 

účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,  

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJCKF27)

aspi://module='ASPI'&link='370/2017%20Sb.%2523263'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='370/2017%20Sb.%2523118'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='370/2017%20Sb.%2523119'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='370/2017%20Sb.%2523122'&ucin-k-dni='30.12.9999'


c) regulovanou institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, 

zajišťovna, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo 

jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu, nad níž je vykonáván dohled ve státě jejího sídla,  

  

d) finančními výkazy  

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které žadatel 

vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je 

žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné 

období; má-li být podle zákona upravujícího účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se 

tím takto ověřená účetní závěrka,  

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, pokud se jedná o fyzickou osobu,  

  

e) informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou 

informační činnost; každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo 

možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon 

informačních činností,  

  

f) obchodním plánem skutečně zamýšlený a reálnými ekonomickými propočty podložený plán na 

první 3 roky činnosti, v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví, spolu s 

komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je 

obchodní plán postaven, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti 

plánovaných výsledků činnosti,  

  

g) strategickým záměrem záměr, který obsahuje  

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební systém s 

neodvolatelností zúčtování ovládán,  

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,  

3. předpokládanou míru zapojení do řízení platebního systému s neodvolatelností zúčtování,  

4. podpory platebního systému s neodvolatelností zúčtování vlastními zdroji, pokud to bude potřebné 

k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,  

5. předpokládané změny v činnosti platebního systému s neodvolatelností zúčtování způsobu 

financování dalšího rozvoje, politice vyplácení podílů na zisku, pravidlech přístupu k rizikům, 

obsazení vedoucích osob, strategickém rozvoji a způsobu rozdělování fondů a politiky úhrady ztrát, 

pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20 % podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,  

  

h) údaji o osobě  

1. u právnické osoby obchodní firma, nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno rodné číslo, datum 

narození, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; 

u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, sídlo a identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno,  

  

i) údaji o osobách s úzkým propojením  

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční 

osobou se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu 

dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu 

takové osoby,  

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými 

úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,  

3. je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza 

obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a 

způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad 

žadatelem,  

  

j) údaji o odborné praxi  
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1. informace o druhu odborné praxe,  

2. uvedení údajů o osobě, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,  

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností 

spojených s touto činností a počtu řízených osob,  

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a  

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový 

souhlas třeba,  

  

k) údaji o vzdělání  

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba 

trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případné získané akademické tituly,  

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně 

získaných akademických titulů.  

  

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností 

zúčtování  

 

§ 3  

 

 (1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování podle zákona o platebním styku jsou informace o žadateli a informace 

související s činností provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a doklady, které 

tyto informace obsahují.  

  

 (2) Informacemi o žadateli a doklady, které tyto informace obsahují, jsou  

  

a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,  

  

b) výše počátečního kapitálu,  

  

c) finanční výkazy, jde-li o již vzniklou právnickou osobu, a  

  

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke 

dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde 

o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.  

  

 (3) Informacemi souvisejícími s činností platebního systému s neodvolatelností zúčtování a 

doklady, které tyto informace obsahují, jsou  

  

a) obchodní plán,  

  

b) strategie rozvoje činnosti zamýšleného platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zejména 

ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,  

  

c) popis pravidel přístupu k rizikům, který obsahuje alespoň  

1. návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovacích pravomocí, v rámci 

kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku 

možného střetu zájmů,  

2. zásady strategického a operativního řízení,  

3. zásady systému vnitřní kontroly,  

4. popis omezení systémového rizika,  

5. popis omezení rizika likvidity,  

6. předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti platebního 
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systému s neodvolatelností zúčtování, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností 

včetně určení komunikačních kanálů, kterými budou přijímána oznámení podaná Českou národní 

bankou podle § 126 odst. 5 zákona o platebním styku,  

7. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a 

statisticko-evidenčních systémů a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační 

systém,  

8. kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem minimalizace bezpečnostních a provozních rizik včetně 

zabezpečení a prověření prostředků pro přenos informací, minimalizace rizika poškození dat, rizika 

podvodů, rizika neautorizovaného přístupu a rizika úniku nebo neoprávněného užití osobních údajů a 

jiných citlivých informací týkajících se účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování,  

9. analýzu jednotlivých typů krizových situací obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující 

vymezení odpovědnosti při takové situaci,  

  

d) popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební systém s 

neodvolatelností zúčtování vykonává nebo hodlá vykonávat jinou podnikatelskou činnost, než je 

provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, předpokládané dopady této 

podnikatelské činnosti na činnost žadatele, zejména z hlediska věcného, personálního a organizačního 

zajištění další podnikatelské činnosti, analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění jiné 

podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádný provoz platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování, a postupy pro řešení takových situací,  

  

e) pravidla platebního systému s neodvolatelností zúčtování a  

  

f) seznam předpokládaných účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který obsahuje 

vždy obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby každého účastníka platebního 

systému s neodvolatelností zúčtování.  

  

 (4) Informacemi o vedoucích osobách a osobách navrhovaných do vedení provozovatele 

platebního systému s neodvolatelností zúčtování a doklady, které tyto informace obsahují, jsou  

  

a) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkce,  

  

b) údaje o osobě za každou vedoucí osobu,  

  

c) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti 

provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, a  

  

d) doklady k posouzení důvěryhodnosti pro každou vedoucí osobu.  

  

 (5) Informacemi o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým 

propojením s žadatelem a doklady, které tyto informace obsahují, jsou  

  

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou 

mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s 

údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, nebo uvedení a popis jiné formy 

uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, strategický záměr, u osob jednajících ve shodě také 

skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,  

  

b) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),  

  

c) doklady k posouzení důvěryhodnosti pro každou osobu uvedenou v písmenu a) a každou osobu, 

která je členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),  

  

d) doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a), který nesmí být starší 3 měsíců,  
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e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a) a  

  

f) údaje o osobách s úzkým propojením s žadatelem.  

  

 (6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je 

regulovanou institucí, žadatel za tuto osobu předkládá  

  

a) doklad podle odstavce 5 písm. d) a  

  

b) originál stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli 

ve státě jejího sídla, o tom, že mu nejsou známy žádné překážky z hlediska důvěryhodnosti této osoby, 

které by bránily tomu, aby se tato osoba účastnila v České republice na podnikání žadatele.  

 

(5) Podává-li žádost o udělení povolení k provozování platebního systému s 

neodvolatelností zúčtování podle zákona o platebním styku zakladatel právnické osoby, která 

dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva této právnické osoby. Pro ostatní 

náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 2, s výjimkou písm. b), a odstavce 3 a 4 použijí 

obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž 

zakladatel žádost podal. 

  

§ 4  

 

 Je-li žadatelem o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 

osoba podle § 118 odst. 2 zákona o platebním styku, součástí žádosti jsou  

  

a) doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku prokazující existenci žadatele, který nesmí být starší 

3 měsíců, a určení osoby, která je oprávněna za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li 

to zřejmé z předloženého dokladu, a  

  

b) pravidla platebního systému s neodvolatelností zúčtování.  

  

§ 5  

 

Podrobnosti náležitostí oznámení o změně údaje v žádosti o povolení k provozování platebního 

systému s neodvolatelností zúčtování  

 

 Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedené v žádosti o udělení povolení k 

provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování je specifikace údaje, k jehož změně 

dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace a doklady podle § 3 odst. 2 až 6, 

případně § 4, které jsou změnou dotčeny.  

  

§ 6  

 

Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení  

 

 Žádosti a oznámení podle § 3 až 5 se předkládají v datovém formátu Portable Document 

Format (přípona pdf) nebo v jiném obdobném formátu.  

  

§ 7  

 

Poskytování informací České národní bance  

 

 (1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování poskytuje České národní 

bance  
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a) rozvahu provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,  

  

b) výkaz zisku a ztráty provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a oznámení o 

změně údajů v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování v 

rozsahu podle § 5.  

  

 (2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování poskytuje informace podle 

odstavce 1 České národní bance za kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a to v 

písemné podobě.  

  

§ 8  

 

Společná ustanovení  

 

 (1) Pokud je žadatel zastoupen, je součástí žádosti listina prokazující oprávnění zástupce 

zastupovat žadatele.  

  

 (2) Pokud povaha věci vylučuje předložení informace nebo dokladu vyžadovaných touto 

vyhláškou a není-li tato informace z žádosti dostatečně zjevná, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti 

společně s důvody, pro které nelze informaci nebo doklad předložit, a tyto důvody přiměřeně doloží.  

  

 (3) Žadatel nemusí předkládat informace nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v 

aktuální podobě dostupné ve veřejných rejstřících nebo jiných informačních systémech veřejné 

správy1).  

  

 (4) Nevydává-li cizí stát podle § 2 písm. a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, 

považuje se za rovnocenný doklad čestné prohlášení ne starší 3 měsíců učiněné osobou před 

příslušným soudem, správním úřadem nebo před notářem státu, jehož je osoba státním občanem, nebo 

ve kterém má sídlo, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se 

prokazuje bezúhonnost, osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce, podle § 2 písm. a) 

bodů 1 a 2.  

  

§ 9  

 

Účinnost 

 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.  

 

Guvernér: 

 

Ing. Rusnok v. r.  

 

____________________ 

 

  

1) Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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