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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

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

Zpracovatel / zástupce 
předkladatele:  

Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  

 

1. 1. 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem právního předpisu je upravit zákon o platebním styku tak, aby byly odstraněny některé 
nedostatky, které se v praxi projevily. Mezi ně patří například nedostatečná transparentnost 
při poskytování služby dynamické směny měn. Dále dochází k úpravě požadavků na udělení 
povolení k činnosti u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů 
elektronických peněz malého rozsahu, řeší se problémy s přístupy k platebním účtům 
vedeným bankami tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb a provádí se další 
technické úpravy, které vyplynuly z aplikační praxe. Další oblastí, ve které jsou prováděny 
změny, je oblast správního trestání. Zavádí se nová kategorie licencovaného subjektu, a to 
poskytovatel služby dynamické směny měn. 

V návaznosti na změny provedené v zákoně o platebním styku se upravuje živnostenský 
zákon a zákon o České národní bance. Vzhledem ke skutečnosti, že finanční arbitr doposud 
nebyl oprávněný k projednávání sporů plynoucích z poskytování služby Dynamic Currency 
Conversion (dynamické směny měn), upravuje se i zákon o finančním arbitrovi. Je žádoucí, 
aby finanční arbitr mohl řešit i spory v této oblasti.    

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh zákona nemá dopad na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Navrhovaná právní úprava klade požadavky především na osoby poskytující platební služby. 
Nová právní úprava bude mít taktéž dopad na subjekty poskytující služby dynamické směny 
měn prostřednictvím bankomatu, které doposud nemusely být licencovány. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh zákona nemá dopad na územní samosprávné celky. 
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3.5 Sociální dopady: Ne 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká sociálního postavení subjektů práva. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano (pozitivní) 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na spotřebitele, naopak 
směřuje ke zlepšení jejich postavení na finančním trhu při využívání platebních služeb. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Návrh zákona nemá dopad na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh zákona nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh zákona nemá dopad na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh zákona nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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A. OBECNÁ ČÁST 

A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

 

 1. 1. Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona 

č. 5/2019 Sb., a další související zákony 

 

 1. 2. Definice problému 

Navrhovaná právní úprava obsahuje technické změny, které je nezbytné v zákoně 

č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., (dále jen „zákon 

o platebním styku“) provést. Zákon o platebním styku je účinný od 13. ledna 2018, je tedy již 

možné zhodnotit některé aplikační problémy či nejasnosti. V průběhu aplikační praxe zákona 

o platebním styku se projevily některé nedostatky, např. nedostatečná transparentnost 

při poskytování služby dynamické směny měn, dále se projevil komplikovaný průběh 

licenčního řízení nebo problém s přístupem k platebním účtům vedeným úvěrovými 

institucemi tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb.1 Zároveň je novelou 

zpřesňovaná transpozice některých ustanovení směrnice PSD II. 

Dalším zásadním bodem je zavedení nové licenční kategorie poskytovatele služby 

dynamické směny měn. V návaznosti na to je nezbytné udělat úpravy v živnostenském 

zákoně a v zákoně o České národní bance.  

 

1. 3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Právní úpravu v oblasti platebního styku představuje zákon o platebním styku, který nabyl 

účinnosti dne 13. ledna 2018. V zákoně o platebním styku je transponováno několik 

evropských předpisů, především 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 (tzv. směrnice PSD II). Zákon o platebním styku z roku 2017 nepředstavuje 

první český zákon upravující tuto oblast; tomuto zákonu již předcházely zákony o platebním 

styku z let 2002 a 2009.  

Zákon o platebním styku upravuje poskytování platebních služeb a vydávání elektronických 

peněz, a to jak veřejnoprávní podmínky pro provozování těchto činností, tak i úpravu 

soukromoprávních vztahů při nich vznikajících. 

 

 

 

                                                           
1 Jako nebankovní poskytovatelé platebních služeb jsou označovány poskytovatelé platebních služeb, 
kteří nejsou úvěrovými institucemi. 
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 1. 4. Identifikace dotčených subjektů 

Mezi tzv. dotčené subjekty, na které budou mít zvažované varianty dopad, se řadí 

především: 

 Česká národní banka,  

 poskytovatelé platebních služeb, 

 Česká obchodní inspekce, 

 osoby poskytující službu dynamické směny měn, 

 finanční arbitr, 

 spotřebitelé. 

 

1. 5. Popis cílového stavu 

Efektivnější dohled nad poskytováním služby dynamické směny měn, pružnější licenční 

řízení, lepší vynutitelnost přístupu pro nebankovní poskytovatele platebních služeb 

k platebnímu účtu, zlepšení postavení spotřebitelů vzhledem k rozšíření působnosti 

finančního arbitra.  

 

1. 6. Zhodnocení rizika 

Z legislativně technického hlediska by nepřijetí navrhované právní úpravy vedlo k zachování 

nedostatků, které vyplynuly z aplikační praxe zákona o platebním styku. Poskytovatelé 

služby dynamické směny měn, poskytující tuto službu prostřednictvím bankomatu, by 

i nadále nebyly dohlíženy žádným orgánem dohledu. 

 

2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

V následující části jsou v rámci hodnocení dopadů regulace popsány jednotlivé hodnocené 

otázky včetně návrhu řešení a vyhodnocení variant. Otázky byly konzultovány 

prostřednictvím konzultačního materiálu uveřejněného na internetových stránkách 

Ministerstva financí. Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva 

financí dne 20. května 2019 s termínem pro odpovědi do 24. června 2019. Informace 

o publikaci konzultačního materiálu byla rovněž rozeslána na e-mailové adresy platebních 

institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz, 

vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a správců informací o platebním účtu 

vedených v registru České národní banky. Zároveň byla oslovena Česká národní banka, 

Finanční arbitr a několik profesních asociací, a to Asociace pro devizový trh, Asociace 

družstevních záložen, Asociace pro kapitálový trh, Česká bankovní asociace, Česká fintech 

asociace, Česká leasingová a finanční asociace, Hospodářská komora, Svaz průmyslu 

a dopravy, Asociace úvěrových institucí a organizace dTest.  

Veřejné konzultace se zúčastnilo 19 subjektů. Odpovědi zaslal orgán dohledu, 5 profesních 

asociací, 4 banky, 2 platební instituce, 4 poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, 

1 akademik, 1 směnárník a 1 advokátní kancelář. Souhrn odpovědí zúčastněných 

respondentů je uveden u těch otázek, které jsou v rámci hodnocení dopadů regulace 

nastíněny.  
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2. 1. Návrh variant právního řešení 

Stávající zákon o platebním styku nabyl účinnosti dne 13. ledna 2018. V průběhu aplikační 

praxe zákona se projevily některé nedostatky, např. nedostatečná transparentnost při 

poskytování služby dynamické směny měn, problém s přístupem k platebním účtům 

vedeným úvěrovými institucemi nebankovním poskytovatelům platebních služeb 

či komplikovaný průběh licenčního řízení.  

Návrh variant řešení: 

Jsou zvažovány 2 varianty řešení: 

 Varianta 0 – zachování současného stavu 

Zachování stávajícího stavu by znamenalo, že by v zákoně o platebním styku nebyly 

provedeny žádné změny. 

 Varianta 1 – novelizace zákona o platebním styku 

Novela zákona o platebním styku by zohlednila nedostatky, které se projevily v průběhu 

aplikační praxe zákona, a tyto nedostatky by odstranila.  

Shrnutí a výsledek konzultace 

V rámci veřejné konzultace byly subjektům položeny tyto otázky: 

Je třeba v zákoně o platebním styku provést nějaké změny? Jaké? Odpověď 

odůvodněte. 

13 respondentů uvedlo změny, které je podle jejich názoru nutné v zákoně o platebním styku 

provést. Zbývající respondenti nepovažují změny za nutné nebo na tuto otázku 

neodpověděli. Opakovaně se objevovala připomínka k § 255 zákona o platebním styku, 

připomínky ale byly i k dalším ustanovením, například k § 160 či 161. Orgán dohledu zaslal 

větší množství podnětů.  

Otázka 2: Obsahuje podle Vašeho názoru zákon o platebním styku nějaká nejasná 

ustanovení? Odůvodněte či navrhněte úpravu. 

Ve své odpovědi uvedlo 10 respondentů různá ustanovení, která by podle jejich názoru 

potřebovala lépe formulovat. Zbývající respondenti na otázku neodpověděli nebo podle jejich 

názoru nejsou žádná ustanovení zákona o platebním styku nejasná. Některé odpovědi mířily 

na vybrané definice uvedené v § 2, někteří respondenti pak opětovně poukazovali na § 255. 

Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění 

Z výsledků konzultace vyplynulo, že více než polovina respondentů se domnívá, že je nutné 

v zákoně o platebním styku provést nějaké změny. Účastníci konzultace navrhli konkrétní 

ustanovení, která vyžadují změnu nebo zpřesnění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v zákoně o platebním styku během aplikační praxe projevily 

některé nedostatky, je žádoucí, aby byla zvolena varianta 1 a byla provedena novelizace 

zákona o platebním styku.  
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Shrnutí dopadů zvolené varianty 1 

Přínosy Negativa 

+ odstranění nedostatků z aplikační praxe 

+ zachování kontinuity právního řádu 

- změna právního předpisu a z něj 
plynoucích povinností 

 

2. 2. Služba dynamické směny měn a dohled nad jejím poskytováním 

Dynamická směna měn („Dynamic Currency Conversion“) je služba, která může být 

nabízena při výběru hotovosti z bankomatu nebo při platbě platební kartou u obchodníka, je-

li částka platební transakce účtovaná v jiné měně, než v jaké je veden platební účet 

kupujícího. Čeští zákazníci se tedy s touto službou setkají nejčastěji v zahraničí, mnohdy je 

ale nabízena i při platbě na internetu. V České republice se s ní mohou naopak setkat 

zahraniční turisté. Službu poskytuje obchodník, u kterého je placeno za zboží či službu, 

banka obchodníka nebo provozovatel bankomatu.  

Fungování služby dynamické směny měn 

Prakticky vypadá služba dynamické směny měn poskytovaná při placení u obchodníka 

zhruba následovně. Při platbě platební kartou se na platebním terminálu u obchodníka 

zobrazí informace, zda si zákazník přeje platit v zahraniční měně, nebo v měně, ve které je 

veden platební účet. Uvedeme-li jako příklad českého turistu s platebním účtem vedeným 

v českých korunách, který platí u obchodníka v Německu, na platebním terminálu si zákazník 

musí v případě nabídky služby dynamické směny měn zvolit, zda si přeje platit v eurech, 

nebo v českých korunách. 

V případě volby první možnosti je částka uhrazena v měně státu daného obchodníka 

(v našem případě v eurech) a při přepočtu na české koruny je využit směnný kurz, který 

určuje poskytovatel platebních služeb zákazníka (tedy především banka, u které má kupující 

veden platební účet). Jako nevýhoda se může jevit, že zákazník v dané chvíli nezná směnný 

kurz, který bude při platební transakci jeho bankou použit. Částka transakce může být totiž 

z platebního účtu zákazníka stržena až za několik dní, tedy v době, kdy již může být směnný 

kurz rozdílný. 

Pokud zvolí zákazník druhou možnost (a využije tak službu dynamické směny měn), ihned 

na platebním terminálu uvidí částku transakce v jeho domácí měně (českých korunách) a na 

jeho platebním účtu bude blokována přesně tato částka. Zároveň je zákazníkovi zobrazen 

směnný kurz, který bude využit při směně měn. Zásadní nevýhodou služby dynamické 

směny měn ovšem je, že směnný kurz transakce určuje poskytovatel služby dynamické 

směny měn. Směnný kurz je pro zákazníka zpravidla méně výhodný, než by byl směnný kurz 

poskytnutý bankou zákazníka v prvním popsaném případě.  

V bankomatu funguje služba dynamické směny měn obdobně. Využijeme opět příklad 

českého turisty v Německu. V případě výběru hotovosti denominované v eurech 

z bankomatu nabízejícího službu dynamické směny měn bude zákazník dotázán, zda chce 

při výběru hotovosti použít dynamické směny měn. Pokud zákazník službu využije, uvidí na 

rozdíl od druhé možnosti na obrazovce bankomatu částku v českých korunách, která mu 

bude odečtena z účtu, a směnný kurz, který bude při výběru použit. Opět se ale zpravidla 

bude velmi pravděpodobně jednat o méně výhodný směnný kurz, než jaký by byl poskytnut 

bankou zákazníka. 
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Od služby dynamické směny měn je nutno odlišovat tzv. multi-currency pricing. Jedná se 

o situaci, kdy obchodník (typicky v případě e-commerce) nabízí platbu v různých měnách. 

Zákazníkovi je cena zboží nebo služeb rovnou zobrazována v měně země, z jaké k dané 

internetové stránce přistupuje, případně si pří platbě vybírá, v jaké měně chce platit.  

Typickým příkladem jsou internetoví prodejci letenek, kteří při platbě za letenku umožňují 

výběr z několika měn. Zákazník si pak může vybrat tu měnu, ve které má veden platební 

účet. 

Služba dynamické směny měn také není ten případ, kdy obchodník přijímá v hotovosti i jinou 

měnu, než v jaké v obchodě zobrazuje cenu zboží. 

Transparentnost služby dynamické směny měn  

Služba dynamické směny měn je v současné době aktuálním tématem, a to především kvůli 

nedostatku transparentnosti. Zákazník má jen výjimečně možnost porovnat, jaký směnný 

kurz by mu v tu chvíli poskytl jeho poskytovatel platebních služeb (banka) a jak (ne)výhodný 

je směnný kurz při využití služby dynamické směny měn. Problémem je i neinformovanost 

veřejnosti o existenci této služby a podstatě jejího fungování.  

Tento problém by měla vyřešit novela nařízení o přeshraničních platbách, která byla 

v Úředním věstníku Evropské unie publikována 29. března 2019. Část nařízení týkající se 

informační povinnosti u služby dynamické směny měn bude účinná od 19. dubna 2020. 

Nařízení je přímo použitelné a zavádí detailně rozpracované informační povinnosti vzhledem 

ke službě dynamické směny měn. Podle stávající právní úpravy musí obchodník při využití 

služby dynamické směny měn zobrazovat (například na displeji platebního terminálu) 

uplatňovaný směnný kurz a celkovou výši poplatků, které budou při platební transakci 

účtovány za konverzi měny. Nově bude zobrazována navíc i procentní přirážka k poslednímu 

dostupnému směnnému kurzu Evropské centrální banky, aby byl zákazník schopen porovnat 

nabízený směnný kurz se směnným kurzem Evropské centrální banky. Tuto informaci 

subjekt poskytující službu dynamické směny měn zveřejní v místě prodeje, a to buď 

vyvěšením u přepážky, nebo zobrazením na platebním terminálu. Dále subjekt poskytující 

službu dynamické směny měn poskytne zákazníkovi před iniciací platební transakce 

informace o částce vyplacené příjemci platby v měně použité příjemcem a informace 

o částce zaplacené zákazníkem, a to v měně, v jaké má zákazník veden platební účet.  

Současná právní úprava stanoví, že nabízí-li před zahájením platební transakce příjemce 

nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování 

služeb plátci směnu měn, informuje ten, kdo tuto službu nabízí, plátce před zahájením 

platební transakce o úplatě a o směnném kurzu, který má být při směně měn použit, jinak mu 

úplata nenáleží. Je tak stanovena soukromoprávní sankce. Dále na službu dynamické 

směny měn dopadá regulace zákona o cenách [srov. § 1 odst. 1 a § 13 zákona o cenách 

(označování zboží cenami)]. Vzhledem ke zpřísnění požadavků na transparentnost se však 

soukromoprávní sankce nejeví dále jako efektivní. Výše směnného kurzu či odchylka od 

středového směnného kurzu používaná při službě dynamické směny měn není nijak 

regulována. 

Návrh variant řešení 

Jsou zvažovány 3 varianty řešení: 

 Varianta 0 – Poskytování služby dynamické směny měn bude dohlížet Česká 

národní banka a Česká obchodní inspekce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJCKD6S)



9 

Tato varianta by znamenala, že by Česká národní banka dohlížela poskytování služby 

dynamické směny měn finančními institucemi a Česká obchodní inspekce by dohlížela 

poskytování služby dynamické směny měn obchodníky. 

 Varianta 1 – Poskytování služby dynamické směny měn bude dohlížet Česká 

národní banka 

Využití této varianty by znamenalo, že služba dynamické směny měn bude dohlížena pouze 

Českou národní bankou, i v případě, že je poskytována obchodníkem. 

 Varianta 2 – Poskytování služby dynamické směny měn bude dohlížet Česká 

obchodní inspekce 

Volba této varianty by znamenala, že poskytování služby dynamické směny měn bude 

dohlížet pouze Česká obchodní inspekce, i v případě, kdy službu poskytuje finanční 

instituce. 

Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění 

Problematika služby dynamické směny měn nebyla konzultována prostřednictvím veřejné 

konzultace, ale v současné době je služba dynamické směny měn velmi diskutovaným 

tématem. Navrhuje se volba varianty 0 a jako orgány dohledu stanovit Českou národní 

banku a Českou obchodní inspekci. Každá z institucí uvedených výše má pravomoc 

k dohlížení jiných subjektů, je tedy účelné, aby každá z těchto institucí dohlížela poskytování 

služby dynamické směny měn ve své oblasti. Bude-li služba dynamické směny měn 

prostřednictvím bankomatu nabízena finanční institucí, dohled bude vykonávat Česká 

národní banka, která finanční instituce dohlíží a uděluje jim povolení. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Česká národní banka dohlíží pouze subjekty, kterým udělila povolení 

k činnosti, zavádí se pro nezávislého provozovatele bankomatu, který poskytuje službu 

dynamické směny měn prostřednictvím bankomatu nový licenční režim. Nově budou tedy 

moci poskytovat službu dynamické směny měn prostřednictvím bankomatu pouze ty 

subjekty, které splnily licenční podmínky, Česká národní banka jim udělila povolení k činnosti 

poskytovatele služby dynamické směny měn a zapsala je do seznamu poskytovatelů služby 

dynamické směny měn. Kromě toho mohou tuto službu prostřednictvím bankomatu 

poskytovat osoby oprávněné poskytovat platební služby. Bude-li služba dynamické směny 

měn nabízena obchodníkem (tedy nikoli prostřednictvím bankomatu), dohled bude vykonávat 

Česká obchodní inspekce, která dohlíží obchodníky při poskytování služeb spotřebiteli.  

Zákon o České obchodní inspekci stanoví, že Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické 

a právnické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující 

služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu. Z uvedených důvodů bude 

přestupky obchodníků u poskytování služby dynamické směny měn projednávat Česká 

obchodní inspekce.  

V souvislosti s přijetím návrhu zákona nejsou očekávány dopady na státní rozpočet. 

Navrhuje se sice přidat dohlíženou oblast České obchodní inspekci, nicméně jedná se pouze 

o částečné rozšíření stávající dohledové pravomoci. Česká obchodní inspekce již nyní 

dohlíží například nekalé obchodní praktiky poskytovatelů služby dynamické směny měn, jako 

subjektů nedohlížených Českou národní bankou. Rovněž dohlíží nad omezením maximální 

výše poplatků za přijetí platební karty (srov. § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele). Není 

tedy dodatečnou zátěží dohlížet úplný zákaz těchto poplatků. Dohled je tedy možné 
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vykonávat při zachování stávajících kapacit. Rovněž Česká národní banka již nyní vykonává 

dohled nad zákazem nekalých obchodních praktik u finančních institucí. 

Shrnutí dopadů zvolené varianty 0 

Přínosy Negativa 

+ odstranění netransparentnosti při 
poskytování služby dynamické směny měn 

- nové povinnosti pro orgány dohledu 

 

+ stabilita podnikatelského prostředí 

+ dohled budou provádět orgány dohledu 
zaměřené na konkrétní typ subjektů 

 

2. 3. Řešení sporů souvisejících se službou dynamické směny měn 

Služba dynamické směny měn je v současné době velmi diskutovanou problematikou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že s touto službou se v České republice nejčastěji setkávají 

zahraniční turisté, kteří jsou v mnoha případech nespokojeni s využitím této služby 

a stížnosti nedělají České republice dobré jméno, jeví se jako žádoucí, aby byl stanoven 

orgán, který bude příslušný k řešení sporů mezi spotřebitelem a osobou poskytující službu 

dynamické směny měn.  

Návrh variant řešení 

Jsou zvažovány 3 varianty řešení: 

 Varianta 0 – zachování současného stavu 

Tato varianta by znamenala, že bude zachován současný stav a spory spotřebitelů 

související se službou dynamické směny měn nebude rozhodovat žádný orgán.  

 Varianta 1 – spory spotřebitelů související se službou dynamické směny měn bude 

rozhodovat Česká obchodní inspekce 

Využití varianty 1 by znamenalo, že k řešení sporů mezi spotřebitelem a osobou 

poskytující službu dynamické směny měn bude oprávněna Česká obchodní inspekce. 

 Varianta 2 – rozhodovat spory související se službou dynamické směny měn bude 

finanční arbitr 

Volba této varianty by znamenala, že bude rozšířena působnost finančního arbitra na 

spory vzniklé při poskytování služby dynamické směny měn.  

Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění 

Stanovení orgánu, který bude příslušný k řešení sporů souvisejících se službou dynamické 

směny měn, se jeví jako žádoucí, neboť takové řešení bude přínosné zejména pro 

spotřebitele, kteří budou s touto službou nespokojeni. Vzhledem ke skutečnosti, že služba 

dynamické směny měn je podobná oblastem na finančním trhu, ve kterých je finanční arbitr 

věcně příslušný k řešení sporů, jeví se tedy jako nejvhodnější, aby byla využita varianta 2 

a rozšířila se působnost finančního arbitra na řešení sporů mezi spotřebitelem a osobou 

poskytující službu dynamické směny měn. Finanční arbitr bude moci využít zkušenosti 

a zavedené postupy, které získal z dosavadního rozhodování sporů na finančním trhu. 

Neočekává se velké množství projednávaných sporů v oblasti dynamické směny měn. 

Finanční arbitr aktuálně řeší menší množství sporů souvisejících se směnárenskou činností. 

Důvodem jsou pozitivní dopady novely zákona o směnárenské činnosti, která je účinná od 

1. dubna 2019. 
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Shrnutí dopadů zvolené varianty 1 

Přínosy Negativa 

+ posílení postavení spotřebitele 

+ stabilita podnikatelského prostředí 

- nové požadavky kladené na finančního 
arbitra 

 

2.4. Licenční řízení a jeho délka 

Řízení o udělení povolení k činnosti je krokem, který musí každý subjekt, jenž zamýšlí 

poskytovat platební služby, podstoupit. Licenční řízení a splnění všech zákonných podmínek 

pro udělení povolení k činnosti může být pro potenciálního poskytovatele platebních služeb 

velmi složité. 

Jedním z problémů, který provází licenční řízení, je jeho délka. Licenční řízení může trvat 

i více než jeden rok. Je tedy vhodné zvážit, zda není možné licenční řízení úpravou zákona 

zefektivnit. 

Návrh variant řešení 

Jsou zvažovány 2 varianty řešení: 

 Varianta 0 – zachování současné procesní úpravy licenčního řízení 

Tato varianta by znamenala, že bude zachována stávající podoba licenčního řízení. 

 Varianta 1 – změna současné speciální úpravy běhu lhůty pro vydání rozhodnutí 

Využití varianty 1 by znamenalo, že dojde k úpravě stávající podoby licenčního řízení tak, že 

běh lhůty pro vydání rozhodnutí poběží podle pravidel stanovených správním řádem, nikoliv 

podle speciální úpravy v zákoně o platebním styku. 

 Varianta 2 – stanovení konkrétních lhůt pro posouzení žádosti, odstranění vad 

žádosti aj. 

Využití varianty 2 by znamenalo, že dojde k úpravě stávající podoby licenčního řízení tak, že 

budou pevně stanoveny lhůty některých úkonů. 

Shrnutí a výsledek konzultace 

V rámci veřejné konzultace byly subjektům položeny tyto otázky: 

Jaké jsou Vaše zkušenosti s licenčním řízením? Na jaké překážky jste narazili v rámci 

licenčního řízení? 

Na tuto otázku odpovědělo 10 respondentů, z čehož 6 respondentů uvedlo, že během 

licenčního řízení narazilo na překážky. V odpovědích se několikrát vyskytly připomínky 

k délce licenčního řízení a k nutnosti předkládat některé podklady opakovaně. Někteří 

respondenti by taktéž uvítali větší komunikaci orgánu dohledu s žadatelem. 

Splnění jakých zákonných požadavků pro Vás bylo obtížné či obtížně doložitelné? 

6 respondentů uvedlo konkrétní požadavky, které pro ně byly obtížně doložitelné 

či splnitelné. Byly uvedeny různé problémy, jedním z nich bylo například to, že není zákonem 

stanoveno, jaký má být obsah pojistné smlouvy vztahující se k poskytování nových 
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platebních služeb. Dalším uvedeným příkladem bylo, že orgán dohledu požadoval doložení 

podkladů, jejichž získání činilo žadateli značné obtíže. 

Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v licenčním řízení projevily během aplikační praxe některé 

nedostatky, je žádoucí, aby byla využita varianta 1 a byla upravena právní úprava licenčního 

řízení. 

Nejvhodnější variantou je úprava některých ustanovení speciálních vůči správnímu řádu. 

Tříměsíční lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o udělení povolení k činnosti konkrétního 

poskytovatele platebních služeb nyní poběží od podání žádosti (jak předpokládá správní 

řád), nikoliv od odstranění případných vad podané žádosti (jak předpokládalo původní znění 

ustanovení). Tím by vzhledem k běhu zákonných lhůt mohlo dojít k zefektivnění postupu 

dohledového orgánu udílejícího povolení k činnosti. 

Shrnutí dopadů zvolené varianty 1 

Přínosy Negativa 

+ zefektivnění licenčního řízení 

+ zlepšení postavení žadatelů o povolení k 
činnosti 

- nové požadavky kladené na orgán 
dohledu (nutnost správní řízení) 

 

2. 5. Licenční požadavky kladené na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 

a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

Je nezbytné brát v potaz, že licenční požadavky jsou zde především pro to, aby se 

regulovalo, jaké subjekty vstoupí na trh. Dochází tím k ochraně trhu před působením 

nezpůsobilých subjektů. Vzhledem k vývoji v oblasti poskytování platebních služeb se 

zároveň může objevit otázka, zda jsou stávající licenční požadavky dostatečné a zda 

dostatečně chrání trh a jeho účastníky. 

Cílem je tedy nalezení stavu, kdy bude vhodně vyvážen zájem na efektivním a pro žadatele 

nepříliš zatěžujícím licenčním řízení a zároveň budou v rámci licenčního řízení kladeny na 

žadatele takové požadavky, jejichž splnění dostatečně prokáže, že se jedná o osobu 

způsobilou poskytovat platební služby.   

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu jsou nejčastěji využívanou kategorií 

poskytovatelů platebních služeb. Je tedy vhodné zvažovat úpravu licenčních požadavků 

především u této skupiny poskytovatelů platebních služeb. Analogicky by se pak případná 

úprava měla projevit i u kategorie vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. 

Návrh variant řešení 

Jsou zvažovány 4 varianty řešení: 

 Varianta 0 – zachování současných licenčních požadavků kladených na 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu 

Tato varianta by znamenala, že budou zachovány současné licenční požadavky kladené 

na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu. 
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 Varianta 1 – snížení licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

Využití varianty 1 by znamenalo, že dojde k úpravě licenčních požadavků kladených 

na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu, a to tak, že budou některé licenční požadavky odstraněny. 

 Varianta 2 – zvýšení licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 

Využití varianty 2 by znamenalo, že dojde k úpravě licenčních požadavků kladených 

na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu, a to tak, že budou některé licenční požadavky přidány. 

 Varianta 3 – odstranění některých licenčních požadavků kladených na poskytovatele 

platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu a zároveň přidání některých nových 

Využití varianty 3 by znamenalo, že dojde k úpravě licenčních požadavků kladených 

na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu, a to tak, že budou některé licenční požadavky odstraněny a některé budou 

naopak přidány. 

Shrnutí a výsledek konzultace 

V rámci veřejné konzultace byly subjektům položeny tyto otázky: 

Jaké jsou Vaše zkušenosti s licenčním řízením? Na jaké překážky jste narazili v rámci 

licenčního řízení? 

Na tuto otázku odpovědělo 10 respondentů, z čehož 6 respondentů uvedlo, že během 

licenčního řízení narazilo na překážky. V odpovědích se několikrát vyskytly připomínky 

k délce licenčního řízení a k nutnosti předkládat některé podklady opakovaně. Někteří 

respondenti by taktéž uvítali větší komunikaci orgánu dohledu s žadatelem. 

Splnění jakých zákonných požadavků pro Vás bylo obtížné či obtížně doložitelné? 

6 respondentů uvedlo konkrétní požadavky, které pro ně byly obtížně doložitelné 

či splnitelné. Byly uvedeny různé problémy, jedním z nich bylo například to, že není zákonem 

stanoveno, jaký má být obsah pojistné smlouvy vztahující se k poskytování nových 

platebních služeb. Dalším uvedeným příkladem bylo, že orgán dohledu požadoval doložení 

podkladů, jejichž získání činilo žadateli značné obtíže. 

Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění 

Vzhledem ke skutečnosti, že v licenčním řízení existuje požadavek, který není nezbytné 

splnit již při podání žádosti o povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého 

rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, bylo by vhodné využití varianty 

1. To by mohlo vést ke zefektivnění a zjednodušení licenčního řízení. V praxi se ale objevila 

nezbytnost přidání dalších licenčních požadavků, a to licenčního požadavku na 

důvěryhodnost žadatele o udělení povolení k činnosti, jeho vedoucí osoby a osob, které na 

něm mají kvalifikovanou účast. Jako vhodná se tedy jeví varianta 3, neboť ta kombinuje oba 

zmíněné aspekty. 

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého 

rozsahu budou nově v žádosti o povolení k činnosti prokazovat svoji důvěryhodnost, 
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podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm 

mají kvalifikovanou účast. Obdobně je požadavek na důvěryhodnost požadován u osob 

v rámci řízení o povolení k činnosti směnárníka podle zákona o směnárenské činnosti. Za 

důvěryhodnou osobu lze považovat takovou osobu, která je bezúhonná a nebyla odsouzena 

za trestný čin související s jejím podnikáním, nebo osobu, které nebyla pravomocně uložena 

sankce nebo povinnost k náhradě škody související s podnikáním apod. Licenční požadavek 

na důvěryhodnost se zavádí z důvodu zajištění větší ochrany před riziky souvisejícími 

s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Stávající poskytovatelé platebních 

služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu budou muset 

plnit tento požadavek po uplynutí šestiměsíčního přechodného období. 

S cílem zamezit nekalým praktikám se navrhuje zavést licenční požadavek na 

důvěryhodnost vedoucích osob. Za důvěryhodnou osobu se pro účely zákona o platebním 

styku považuje osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného výkonu činnosti 

podle zákona o platebním styku.  

Další licenční podmínka, kterou budou žadatelé muset prokazovat již při žádosti o udělení 

povolení k činnosti, je zavedení systému vnitřních kontrolních mechanismů směřujících ke 

zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti financování 

terorismu. Jde o stejný systém, který již vyžaduje § 21 AML zákona.  

Z důvodu zefektivnění licenčního řízení poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu 

a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu již nebudou během licenčního řízení 

muset prokazovat, že mají zavedený systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů. 

Tento systém však bude muset být zaveden po udělení povolení k činnosti. Na stávající 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého 

rozsahu nebude mít tato změna žádný dopad.  

Navrhovaná právní úprava bude umožňovat, aby o povolení k činnosti poskytovatele 

platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu mohla 

požádat i právnická osoba, která dosud nevznikla. Bude tedy dostačující založit právnickou 

osobu a zažádat o povolení k činnosti. Staví se tedy na jisto, že nebude nutné čekat na vznik 

právnické osoby, tedy na zápis osoby do obchodního rejstříku. V případě, že právnická 

osoba nevznikne do šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o povolení k činnosti 

poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu nabylo právní moci, na povolení k činnosti se bude hledět, jako by nebylo 

uděleno. 

I přes nově zavedené licenční požadavky se Česká národní banka zavázala, že zrychlí 

licenční řízení v oblasti platebního styku. Shrnutí dopadů zvolené varianty 3 

Přínosy Negativa 

+ větší ochrana před riziky souvisejícími 
s praním špinavých peněz a financováním 
terorismu  

- nutnost prokázat splnění nových 
licenčních požadavků 

+ stabilita podnikatelského prostředí 

+ o povolení k činnosti bude moci zažádat i 
právnická osoba, která dosud nevznikla 
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2. 6. Přístup k platebním účtům vedeným úvěrovými institucemi nebankovním 

poskytovatelům platebních služeb 

Ustanovení § 255 zákona o platebním styku stanoví povinnost úvěrových institucí uzavřít 

s platební institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelem platebních služeb malého 

rozsahu nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu na jejich žádost smlouvu 

o platebním účtu na základě podmínek, které jsou objektivní a přiměřené povaze daného 

platebního účtu. Případné odmítnutí má být oznámeno České národní bance. Přístup 

k platebnímu účtu je pro nebankovní poskytovatele platebních služeb důležitý pro provádění 

platebních transakcí a pro zprostředkování přístupu k platebním systémům.  

Návrh variant řešení 

Jsou zvažovány 2 varianty řešení: 

 Varianta 0 – zachování současné právní úpravy 

Využití varianty 0 by znamenalo, že by byla zachována současná právní úprava týkající 

se přístupu k platebnímu účtu vedenému úvěrovou institucí pro nebankovní poskytovatele 

platebních služeb. 

 Varianta 1 – novelizace současné právní úpravy a specifikace postupu při uzavírání 

smlouvy o platebním účtu 

Volba této varianty by znamenala, že bude novelizována současná právní úprava týkající 

se přístupu k platebním účtům vedeným úvěrovými institucemi pro nebankovní poskytovatele 

platebních služeb.  

Shrnutí a výsledek konzultace 

V rámci veřejné konzultace byly subjektům položeny tyto otázky: 

Je právní úprava přístupu nebankovních poskytovatelů platebních služeb 

k platebnímu účtu u úvěrové instituce dostatečná? Zdůvodněte. S jakými problémy 

jste se při přístupu k platebnímu účtu setkali? 

Na tuto otázku odpovědělo 12 respondentů. 6 respondentů poukázalo na konkrétní 

problémy, které stávající právní úprava přináší, případně navrhlo změny. Uvedené problémy 

se týkají hlavně otevření účtu nebankovním poskytovatelům platebních služeb a následně 

vedení platebního účtu. 

3 respondenti považují stávající úpravu za dostatečnou. Zbývající 3 respondenti měli 

ke stávající právní úpravě jinou připomínku. 

Navrhujete nějaké změny pro přístup k platebnímu účtu u úvěrové instituce? Jaké? 

Odůvodněte. 

3 respondenti uvedli, že není zapotřebí činit žádné změny v právní úpravě. 7 respondentů 

uvedlo své návrhy na změnu předmětného ustanovení. Návrhy se především týkaly 

stanovení explicitní povinnosti úvěrové instituci vést platební účet v textu ustanovení § 255. 

Další podnět se týkal navázání § 255 na AML zákon nebo zahrnutí zahraničních 

poskytovatelů platebních služeb pod dané ustanovení. 

Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění 

Vzhledem ke skutečnosti, že se během aplikační praxe projevily některé nedostatky týkající 

se přístupu k platebním účtům vedeným úvěrovými institucemi nebankovním poskytovatelům 
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platebních služeb, navrhuje se, aby byla využita varianta 1 a současná právní úprava týkající 

se této problematiky byla novelizována. Konkrétně se jedná o ustanovení § 255 zákona 

o platebním styku.  

V současné době ustanovení § 255 zákona o platebním styku stanoví pravidla přístupu 

nebankovních poskytovatelů platebních služeb k platebním účtům vedeným úvěrovými 

institucemi. Navrhovaná právní úprava rozšíří povinnost úvěrové instituce při vedení 

platebního účtu nebankovním poskytovatelům platebních služeb a stanoví, že úvěrové 

instituce budou moci vypovědět závazek ze smlouvy o platebním účtu nebo od smlouvy 

odstoupit pouze za předpokladu, že k tomu budou mít důvod, který je objektivní, 

nediskriminační a přiměřený nebo je důvodem AML/CFT. Zákonnou úpravou zde sice 

dochází k určitému omezení smluvní volnosti, toto omezení je ale vyváženo zájmem na 

konkurenčním prostředí v oblasti poskytování platebních služeb. Nebankovní poskytovatelé 

platebních služeb jsou totiž de facto závislí na tom, zda jim úvěrová instituce povede platební 

účet. Jakmile dojde k výpovědi závazku ze smlouvy o platebním účtu nebo k odstoupení od 

smlouvy ze strany úvěrové instituce, nebankovní poskytovatel platebních služeb nemusí být 

schopen nadále poskytovat své služby klientům. Pokud by k takovému jevu docházelo často, 

mohlo by to mít vážný dopad na konkurenční prostředí (platební služby by nadále byly 

poskytovány pouze úvěrovými institucemi), což by mělo negativní dopad především na 

uživatele platebních služeb. 

Navrhovaná právní úprava se nově uplatní i na subjekty, které podaly žádost o udělení 

povolení k činnosti. Odmítne-li úvěrová instituce smlouvu o platebním účtu uzavřít nebo 

vypoví-li závazek z takové smlouvy nebo od takové smlouvy odstoupí, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit České národní bance spolu s odůvodněním. Navrhovaná 

právní úprava má za cíl zlepšit přístup nebankovních poskytovatelů platebních služeb 

k platebním účtům, které jsou určeny k ochraně peněžních prostředků svěřených klienty.  

Shrnutí dopadů zvolené varianty 1 

Přínosy Negativa 

+ odstranění nedostatků z aplikační praxe 

+ zajištění konkurenčního podnikatelského 
prostředí 

- rozšíření stávající povinnosti úvěrových 
institucí 

+ podpora nových platebních metod, které 
mohou vést k většímu množství nabízených 
služeb a snížení cen nabízených služeb pro 
klienty 

 

 

3 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

 

 3. 1. Náklady 

Navrhovaná právní úprava bude znamenat vynaložení nákladů pro poskytovatele platebních 

služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, kteří budou 

muset prokazovat splnění nových licenčních požadavků. K úspoře nákladů naopak dojde 

přesunem systému stížností a reklamací z licenčního řízení do podmínek pro činnost. Další 

náklady může pro úvěrové instituce znamenat úprava § 255 zákona o platebním styku 
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vzhledem ke změně procesu uzavírání smlouvy o platebním účtu s nebankovními 

poskytovateli platebních služeb. Stejný fakt naopak může vést k úspoře peněžních 

prostředků pro nebankovní poskytovatele. Nárůst nákladů se nepředpokládá ani v případě 

zavedení působnosti finančního arbitra pro spory z dynamické směny měn. Vzhledem k 

dosavadní zkušenosti s poptávkou spotřebitelů po řešení tohoto typu sporu lze totiž očekávat 

spíše nižší počet sporů (v řádu jednotek).  

Vzhledem k rozdílnému charakteru jednotlivých poskytovatelů platebních služeb není možné 

vyčíslit konkrétní výši nákladů pro tyto subjekty. Předpokládá se, že například banky budou 

muset vynaložit vyšší náklady na úpravu svých centrálně používaných systémů než 

například poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatelé elektronických 

peněz malého rozsahu. 

Očekávané náklady se tedy liší v závislosti na poskytovateli a na složitosti jeho informačních 

systémů. Změnu informačních systémů si přitom vynucuje přímo nařízení o přeshraničních 

platbách, nikoliv zákon o platebním styku. 

Další skupinou, na kterou, dopadne nařízení o přeshraničních platbách, jsou obchodníci. Ti 

mají povinnost informovat klienta o procentní přirážce k poslednímu dostupnému 

referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky, částce vyplacené příjemci platby v 

měně použité příjemcem, částce zaplacené plátcem v měně účtu plátce v souladu s čl. 3a 

nařízení o přeshraničních platbách, jestliže tuto službu nabízejí. Náklady vyvolané touto 

informační povinností jsou vyvolány nařízením o přeshraničních platbách. Informační 

povinnost v § 254a je v podstatě ekvivalentem současné povinnosti podle § 254 odst. 3. 

V souvislosti s § 254a tak dodatečné náklady nepředpokládáme. 

Celkové náklady tedy bohužel není možné jednoznačně stanovit, neboť změny u dotčených 

subjektů budou zcela individuální.  

 3. 2. Přínosy 

Hlavním přínosem navrhované právní úpravy je zlepšení postavení klientů na finančním trhu 

při využívání platebních služeb. Jde zejména o zvýšení transparentnosti při využívání služby 

dynamické směny měn. 

Upravují se požadavky na udělení povolení k činnosti u poskytovatelů platebních služeb 

malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu s cílem zefektivnit 

licenční řízení a navrhuje se právní úprava, která má zlepšit přístup nebankovních 

poskytovatelů platebních služeb k platebním účtům, jejímž výsledkem bude zlepšení 

konkurenčního prostředí v oblasti poskytování platebních služeb.  

 

4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

Níže je uvedeno shrnutí variant, které navrhuje Ministerstvo financí uplatnit v předkládaném 

návrhu zákona. Podrobnější popis zvažovaných variant a výběr nejvhodnějšího řešení jsou 

pro navrhované změny uvedeny v části 2.  

 

Řešená otázka Doporučené řešení 

Návrh variant právního řešení Varianta 1 – novelizace zákona o platebním 
styku 

Novela zákona o platebním styku 
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by zohlednila nedostatky, které se projevily 
v průběhu aplikační praxe zákona, a tyto 
nedostatky by odstranila.  

Služba dynamické směny měn a její dohled Varianta 0 – poskytování služby dynamické 
směny měn bude dohlížet Česká národní 
banka a Česká obchodní inspekce 

Tato varianta by znamenala, že Česká 
národní banka by dohlížela poskytování 
služby dynamické směny měn finančními 
institucemi a Česká obchodní inspekce by 
dohlížela poskytování služby dynamické 
směny měn obchodníky. 

Řešení sporů souvisejících se službou 
dynamické směny měn 

Varianta 2 – rozhodovat spory související 
se službou dynamické směny měn bude 
finanční arbitr 
Volba této varianty by znamenala, že bude 
rozšířena působnost finančního arbitra 
na spory vzniklé při poskytování služby 
dynamické směny měn. 

Licenční řízení a jeho délka  Varianta 1 – úprava současné procesní 
úpravy licenčního řízení 

Využití varianty 1 by znamenalo, že dojde 
k úpravě stávající podoby licenčního řízení, 
například zkrácením lhůt, které má 
dohledový orgán na posouzení žádosti, aj. 

Licenční požadavky kladené na 
poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu a vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu 

Varianta 3 – odstranění některých 
licenčních požadavků kladených na 
poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu a vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu a zároveň přidání některých 
nových 

Využití varianty 3 by znamenalo, že dojde 
k úpravě licenčních požadavků kladených 
na poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu a vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu, a to tak, že budou některé 
licenční požadavky odstraněny a některé 
budou naopak přidány. 

Přístup k platebním účtům vedeným 
úvěrovými institucemi nebankovním 
poskytovatelům platebních služeb 

 

Varianta 1 – novelizace současné právní 
úpravy 

Volba této varianty by znamenala, že bude 
novelizována současná právní úprava 
týkající se přístupu k platebním účtům 
vedeným úvěrovými institucemi tzv. 
nebankovním poskytovatelům platebních 
služeb.  
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5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Začlenění doporučených variant bude provedeno změnou dotčených ustanovení zákona 

o platebním styku. Vynucování bude probíhat v rámci dohledové činnosti České národní 

banky a České obchodní inspekce. 

 

6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Poskytovatelé platebních služeb mají vykazovací povinnost vůči České národní bance, 

z tohoto důvodu bude přezkum účinnosti a vhodnosti nové právní úpravy prováděn Českou 

národní bankou, která vykonává funkci dohledového orgánu nad finančním trhem. 

Do 13. ledna 2021 by měl být proveden přezkum 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 (tzv. směrnice PSD II). Na základě zjištění učiněných Komisí 

ohledně účinnosti směrnice PSD II bude zvolen další postup. 

Ministerstvo financí v rámci své činnosti sleduje situaci v oblasti platebních služeb 

a v případě neúčinné či chybějící právní regulace na tuto situaci reaguje. 

 

7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Řešené otázky byly konzultovány prostřednictvím konzultačního materiálu uveřejněného na 

internetových stránkách Ministerstva financí. Informace o publikaci konzultačního materiálu 

byla rovněž rozeslána na e-mailové adresy platebních institucí, poskytovatelů platebních 

služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz, vydavatelů elektronických peněz 

malého rozsahu a správců informací o platebním účtu vedených v registru České národní 

banky. Zároveň byla oslovena Česká národní banka, Finanční arbitr a několik profesních 

asociací, např. Asociace pro devizový trh, Asociace družstevních záložen, Asociace pro 

kapitálový trh, Česká bankovní asociace, Česká fintech asociace, Česká leasingová 

a finanční asociace, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace úvěrových 

institucí a organizace dTest.  
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B. Zhodnocení zvláštních dopadů a souladu s právními normami 

 

1. Zhodnocení dopadů na veřejné rozpočty 

V souvislosti s přijetím návrhu zákona nejsou očekávány dopady na veřejné rozpočty. 

Navrhuje se sice přidat dohlíženou oblast České obchodní inspekci, nicméně jedná se pouze 

o částečné rozšíření stávající dohledové pravomoci. Česká obchodní inspekce již nyní 

dohlíží například nekalé obchodní praktiky poskytovatelů služby dynamické směny měn, jako 

subjektů nedohlížených Českou národní bankou. Rovněž dohlíží nad omezením maximální 

výše poplatků za přijetí platební karty (srov. § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele). Není 

tedy dodatečnou zátěží dohlížet úplný zákaz těchto poplatků. Dohled je tedy možné 

vykonávat při zachování stávajících kapacit. Rovněž Česká národní banka již nyní vykonává 

dohled nad zákazem nekalých obchodních praktik u finančních institucí. Nárůst nákladů se 

nepředpokládá ani v případě zavedení působnosti finančního arbitra pro spory z dynamické 

směny měn. Vzhledem k dosavadní zkušenosti s poptávkou spotřebitelů po řešení tohoto 

typu sporu lze totiž očekávat spíše nižší počet sporů (v řádu jednotek). 

2. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem ČR 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku 

České republiky nevyplývají specifické právní normy ústavněprávní síly dopadající na oblast 

platebního styku. 

Pokud jde o postavení České národní banky, návrh zákona respektuje zásadu, 

že do činnosti České národní banky lze zasahovat pouze na základě zákona (čl. 98 odst. 1 

Ústavy), a činí tak způsobem, který neohrožuje plnění jejího hlavního ústavně zakotveného 

cíle, jímž je péče o cenovou stabilitu. Kromě toho návrh zákona respektuje obecné zásady 

ústavního pořádku České republiky, např. zásady vyplývající z pojmu demokratického 

právního státu (čl. 1 Ústavy), zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 2 

LPS) a v oblasti správního trestání zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege 

(čl. 39 LPS).  

3. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a slučitelnost 

s právními akty EU 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 

a rovněž je tomu tak i u právních aktů Evropské unie.  

Bezhotovostní platební styk je jednou z oblastí harmonizovaných na úrovni Evropské unie. 

Změny provedené v zákoně o platebním styku jsou plně v souladu s evropskými předpisy 

upravujícími oblast platebního styku, a to například směrnicí 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 nebo směrnicí 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, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 

2013/36/EU a 2015/2366. Návrh zákona reaguje na přijetí nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, 

pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny. 
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Dalšími předpisy z oblasti platebního styku, kterých se návrh zákona dotýká, jsou: 

o 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; 

o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud 

jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných 

a bezpečných otevřených standardů komunikace; 

o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde 

o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro 

nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem; 

o prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví 

prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát výpisu poplatků 

a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU; 

o prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví 

prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací 

o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/92/EU. 

Návrh zákona je v souladu s právními akty Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, zejména se zásadou 

proporcionality a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, zásadou nediskriminace 

a právní jistoty. 

4. Sociální dopady  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné negativní sociální dopady.  

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na životní prostředí 

Návrh zákona nemá dopad na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a nemá žádný dopad 

na rovnost mužů a žen.  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů (DPIA) 

Návrh zákona nezasahuje do ochrany soukromí či osobních údajů. Návrh zákona žádným 

způsobem nemění dosavadní praxi v této oblasti. Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou 

o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené 

pod č. 115/2001 Sb. m. s.), ani se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Návrh zákona není v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). 
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8. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Korupční rizika, která mohou vést ke zvýhodnění konkrétních subjektů vůči jiným, spočívají 

v benevolentním výkonu dohledu a správního řízení ze strany orgánu dohledu. Je však třeba 

uvést, že správní řízení se řídí správním řádem či sektorovými procesními předpisy. 

Rozhodovací pravomoc je transparentní a je vždy možné určit konkrétní subjekty, které jsou 

odpovědné za rozhodnutí. Na základě výše uvedených skutečností lze usuzovat, 

že nevzniknou žádná korupční rizika.  

9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na mezinárodní konkurenceschopnost 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na mezinárodní konkurenceschopnost. 

10. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad na podnikatelské prostředí, a to konkrétně 

na osoby oprávněné poskytovat platební služby a na další osoby poskytující službu 

dynamické směny měn. 

11. Zhodnocení dopadů na územní samosprávné celky (kraje, obce) 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na územní samosprávné celky.  

12. Zhodnocení dopadů na spotřebitele 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na spotřebitele, naopak 

směřuje ke zlepšení jejich postavení na finančním trhu při využívání platebních služeb.  

13. Zhodnocení dopadů na výkon statistické služby 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na výkon statistické služby.  

14. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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