V.

I.

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 284/2009 SB., O PLATEBNÍM STYKU,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH
ZMĚN A DOPLNĚNÍ
§1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na
přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické
peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s
neodvolatelností zúčtování,
c) práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel“) a uživatelů
platebních služeb (dále jen „uživatel“),
d) práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz (dále jen „vydavatel“) a držitelů
elektronických peněz (dále jen „držitel“).
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti
zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních
službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a
2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění
směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech
vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění,
pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
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.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění
směrnice 98/26/ES, 2002/87ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského
orgánu pro cenné papíry a trhy).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních
platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, v platném znění.
2)

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

§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje
na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
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a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat
elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů
s neodvolatelností zúčtování,
c) práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel“)
a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),
d) práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz (dále jen „vydavatel“) a držitelů
elektronických peněz (dále jen „držitel“),
e) používání jednotných pojmů k označení služeb spojených s platebním účtem,
f) změnu platebního účtu,
g) přístup k platebnímu účtu.
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti
zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních
službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES
a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění
směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech
vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním
zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
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.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se
mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014
o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a
přístupu k platebním účtům se základními prvky.

2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009
o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se
stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění
nařízení (ES) č. 924/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015
o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.
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§2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
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a) platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních
prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, ledaže se nejedná
o platební službu (§ 3 odst. 3),
b) platebním účtem účet, který slouží k provádění platebních transakcí,
c) peněžními prostředky bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické
peníze,
d) platebním prostředkem zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem
a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz,
e) bezhotovostním obchodem s cizí měnou nákup nebo prodej peněžních prostředků v české
nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od
uživatele přijaty nebo uživateli dány k dispozici bezhotovostně,
f) inkasem převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo
svému poskytovateli.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) členským státem stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském
hospodářském prostoru,
b) jiným členským státem členský stát jiný než Česká republika,
c) domovským členským státem členský stát, ve kterém se nachází sídlo poskytovatele nebo
vydavatele; nemá-li poskytovatel nebo vydavatel sídlo, pak členský stát, ve kterém se
nachází jeho ústředí,
d) hostitelským členským státem členský stát, který není domovským členským státem
poskytovatele nebo vydavatele a ve kterém má poskytovatel nebo vydavatel pobočku,
obchodního zástupce nebo ve kterém dočasně jinak poskytuje služby,
e) počátečním kapitálem součet
1. splaceného základního kapitálu,
2. splaceného emisního ážia,
3. povinných rezervních fondů,
4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k úhradě
ztráty uvedené v účetní závěrce,
5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce
ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož
rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty
z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
f) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet na základním kapitálu
právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě, který představuje alespoň
10 % nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení podniku jiné osoby,
g) úzkým propojením vztah
1. mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na jiné osobě přímý
nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
2. mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na jiné osobě přímý
nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
3. mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo
ostatní osoby ovládá, nebo
4. dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,
h) vedoucí osobou
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1. v případě právnické osoby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, její
ředitel, prokurista nebo jiná osoba, která jiným způsobem skutečně řídí její činnost,
v případě platební instituce (§ 7) a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
(§ 36) také osoba, která skutečně řídí jejich činnost v oblasti poskytování platebních
služeb, a v případě instituce elektronických peněz (§ 46) a vydavatele elektronických
peněz malého rozsahu (§ 53) také osoba, která skutečně řídí jejich činnost v oblasti
vydávání elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb; je-li statutárním
orgánem nebo jeho členem právnická osoba, rozumí se vedoucí osobou fyzická
osoba, která jménem této právnické osoby funkci statutárního orgánu nebo jeho člena
vykonává,
2. v případě podnikající fyzické osoby její ředitel, prokurista nebo jiná osoba, která
jiným způsobem skutečně řídí její podnikání a v případě poskytovatele platebních
služeb malého rozsahu (§ 36) také osoba, která skutečně řídí jeho činnost v oblasti
poskytování platebních služeb,
i) pobočkou
1. organizační složka podniku v jiném než domovském členském státě, která
zahrnuje všechny provozovny dotčené osoby v tomto státě,
2. provozovna v domovském členském státě,
j) obchodním zástupcem ten, kdo na základě smlouvy s poskytovatelem jedná při uzavírání
smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jménem
poskytovatele, nebo ten, kdo na základě smlouvy s vydavatelem jedná při distribuci nebo
zpětné výměně elektronických peněz jménem vydavatele; obchodním zástupcem není
zaměstnanec ani prokurista poskytovatele nebo vydavatele,
k) skupinou seskupení složené z
1. ovládající osoby a jí ovládaných osob,
2. osob, v nichž mají osoby podle bodu 1 podíl,
3. osob, jejichž statutární, řídicí nebo dozorčí orgán je z většiny tvořen stejnými
osobami jako statutární nebo dozorčí orgán jiné osoby uvedené v bodě 1 nebo 2,
l) platebním systémem systém s jednotnými pravidly, který slouží k provádění, zúčtování
nebo vypořádání platebních transakcí.
(3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) plátcem uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky
k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení
platební transakce,
b) příjemcem uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány
peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány
k dispozici,
c) spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo
vydavatelem nebo s nimi jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti anebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání,
d) platebním příkazem pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení
platební transakce,
e) dnem valuty okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu
úroku z peněžních prostředků na platebním účtu,
f) referenčním směnným kurzem směnný kurz, který se použije jako základ pro přepočet
měn a který pochází z veřejně přístupného zdroje nebo byl poskytovatelem zpřístupněn,
g) referenční úrokovou sazbou úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet
úroku a která pochází z veřejně přístupného zdroje,
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h) jedinečným identifikátorem kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle
určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí,
i) trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje uživateli uchování informací
určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto
informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
j) pracovním dnem den, kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce provádějící
platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této platební transakce,
k) provozní dobou část pracovního dne, kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce
provádějící platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této
platební transakce.,
l) úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet
příjemce na základě platebního příkazu, který dává plátce přímo svému poskytovateli,
m) trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění pravidelně se opakujících
převodů peněžních prostředků z platebního účtu plátce,
n) osobou oprávněně pobývající v Evropské unii
1. občan členského státu a jeho rodinný příslušník,
2. cizinec pobývající na území České republiky přechodně, dlouhodobě nebo
trvale podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
3. cizinec s právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v Evropském společenství a jeho rodinný příslušník podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky nebo podle obdobných předpisů jiných
členských států,
4. osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona
upravujícího azyl,
5. osoba pobývající na území České republiky na základě žádosti o udělení
mezinárodní ochrany podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků
a dalších příslušných mezinárodních smluv,
6. osoba pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího
přechodný pobyt cizích ozbrojených sil na území České republiky,
7. osoba pobývající na území České republiky na základě výsad a imunit podle
mezinárodního práva a
8. osoba oprávněně pobývající na území jiného členského státu,
o) možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních
prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
p) překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na
platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
q) službou spojenou s platebním účtem služba poskytnutá v souvislosti s otevřením
nebo vedením platebního účtu, včetně platebních transakcí, platebních služeb podle
§ 3 odst. 1, možnosti přečerpání a překročení.
CELEX 32014L0092

§ 75
(1) Poskytovatel a uživatel se nemohou dohodou odchýlit od ustanovení této hlavy
v neprospěch uživatele, pokud tento zákon nestanoví jinak.
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(2) V případě platební transakce, kterou poskytovatel plátce nebo poskytovatel
příjemce provádí v jiném než členském státě, nebo v případě platební transakce v měně,
která není měnou členského státu, se mohou poskytovatel a uživatel dohodou odchýlit
a) od § 77 odst. 2, § 79 odst. 2 písm. b) až d), § 82 písm. e) a g), § 86 odst. 1 písm. c) a d),
§ 89, 107, 109, 111, 113, § 117 odst. 2 až 5 a odst. 6 věty druhé a § 118,
b) od § 103, jestliže poskytovatel informuje uživatele v souladu s § 80 odst. 1 o riziku, které
je spojeno se způsobem udělení souhlasu nebo se způsobem použití platebního prostředku.
(3) Poskytovatel a uživatel, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem, se
mohou dohodou odchýlit od § 77 odst. 1, § 79 až 97, § 103, 106, § 116 až 118 a § 120 odst.
1 a od lhůty uvedené v § 121.
(4) Drobným podnikatelem se pro účely tohoto zákona rozumí podnikatel, který má
méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční sumu roční rozvahy nejvýše v částce
odpovídající 2 000 000 eur. Splnění podmínek podle věty první se posuzuje ke dni uzavření
smlouvy o platebních službách nebo ke dni uzavření dohody o změně závazku ze smlouvy
o platebních službách, jestliže účelem takové dohody je výlučně zohlednění změny v plnění
podmínek podle věty první. Jestliže uživatel na výzvu poskytovatele nesdělí nebo na výzvu
poskytovatele nedoloží v přiměřené lhůtě, že je drobným podnikatelem, platí, že drobným
podnikatelem není.
§ 84
Uživateli musí být v souladu s § 80 odst. 1 poskytnuty tyto informace o rámcové
smlouvě:
a) informace o tom, že návrh poskytovatele na změnu závazku z rámcové smlouvy se
považuje za přijatý za podmínek uvedených v § 94 odst. 3, bylo-li to dohodnuto,
b) údaj o době trvání rámcové smlouvy,
c) informace o právu uživatele vypovědět rámcovou smlouvu závazek z rámcové smlouvy
a o podmínkách a následcích výpovědi,
d) informace o právním řádu, kterým se řídí rámcová smlouva, a o pravomoci nebo
příslušnosti soudů, pokud jsou tyto skutečnosti určeny dohodou stran,
e) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem
a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.
§ 91a
Informace o trvalých příkazech a inkasech
Poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost informace o dosavadních trvalých
příkazech a souhlasech k inkasu.
CELEX 32014L0092
Díl 3
Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy
§ 94
Změna závazku z rámcové smlouvy
(1) Navrhuje-li poskytovatel uživateli změnu závazku z rámcové smlouvy, musí tak
učinit na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 nejpozději 2 měsíce přede
dnem, kdy má podle návrhu změna závazku z rámcové smlouvy nabýt účinnosti. V případě
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platebních prostředků pro drobné platby se poskytovatel a uživatel mohou v rámcové
smlouvě dohodnout, že poskytovatel není povinen navrhnout uživateli změnu závazku
z rámcové smlouvy na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1.
(2) Nejedná-li se o změnu závazku z rámcové smlouvy, musí poskytovatel uživateli
oznámit změnu informací uvedených v § 81 až 85 způsobem a ve lhůtě stanovené v odstavci
1. Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně.
(3) Bylo-li to dohodnuto, platí, že uživatel návrh na změnu závazku z rámcové
smlouvy přijal, jestliže
a) poskytovatel navrhl změnu závazku z rámcové smlouvy nejpozději 2 měsíce přede dnem,
kdy má změna nabýt účinnosti,
b) uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy neodmítl,
c) poskytovatel v návrhu na změnu závazku z rámcové smlouvy uživatele o tomto důsledku
informoval,
d) poskytovatel v návrhu na změnu závazku z rámcové smlouvy informoval uživatele o jeho
právu vypovědět rámcovou smlouvu závazek z rámcové smlouvy podle odstavce 4.
(4) Jestliže uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy v případě
uvedeném v odstavci 3 odmítne, má právo rámcovou smlouvu závazek z rámcové smlouvy
přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět.
(5) Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez
předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech,
pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 82
písm. i). Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních
transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem. Změna úrokových sazeb musí být
uživateli oznámena bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 s výjimkou
případu, kdy si strany dohodly jiný způsob nebo lhůty poskytování nebo zpřístupňování
informací. Jakákoli změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro uživatele
příznivější, může být uplatněna i bez oznámení.
Výpověď závazku z rámcové smlouvy
§ 95
(1) Uživatel může rámcovou smlouvu závazek z rámcové smlouvy kdykoli
vypovědět, i když byla rámcová smlouva uzavřena na dobu určitou. Byla-li sjednána
výpovědní doba, zanikne rámcová smlouva závazek z rámcové smlouvy uplynutím
výpovědní doby. Výpovědní doba nesmí být delší než 1 měsíc.
(2) Bylo-li sjednáno právo poskytovatele na úplatu za výpověď závazku z rámcové
smlouvy uživatelem, náleží poskytovateli tato úplata pouze tehdy, jestliže rámcová smlouva
trvala závazek z rámcové smlouvy trval kratší dobu než 1 rok. Úplata musí být přiměřená
a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.
§ 96
(1) Poskytovatel může rámcovou smlouvu uzavřenou závazek z rámcové smlouvy
uzavřené na dobu neurčitou vypovědět pouze tehdy, jestliže to bylo dohodnuto. Výpovědní
doba nesmí být kratší než 2 měsíce.
(2) Výpověď musí být učiněna způsobem uvedeným v § 80 odst. 1.
§ 97
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Je-li úplata za poskytování platebních služeb stanovena pevnou částkou za určité
období, náleží poskytovateli v případě výpovědi závazku z rámcové smlouvy pouze poměrná
část této úplaty za dobu do zániku závazku z rámcové smlouvy.
ČÁST PÁTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PLATEBNÍCH ÚČTECH
Hlava I
Služby spojené s platebním účtem
Díl 1
Porovnatelnost služeb spojených s platebním účtem
§ 124d
Jednotné označení
(1) Poskytovatel použije ve smlouvě o platebním účtu, v informacích
poskytovaných před uzavřením smlouvy o platebních službách a v obchodních
a reklamních informačních sděleních určených uživateli k pojmenování služeb
spojených s platebním účtem, které jsou v České republice nejvíce využívány uživateli
nebo představují pro uživatele nejvyšší náklady, jednotné označení. Poskytovatel
může použít jiné nebo doplňující pojmenování těchto služeb pouze tehdy, jestliže
zřetelně uvede odpovídající jednotné označení. V dokumentech zpřístupněných nebo
poskytnutých podle § 124f nebo 124g může poskytovatel použít jiné nebo doplňující
pojmenování těchto služeb pouze jako doplnění jednotného označení.
(2) Služby spojené s platebním účtem, které jsou v České republice nejvíce
využívány uživateli nebo představují pro uživatele nejvyšší náklady, jejich jednotné
označení a vymezení jejich charakteristik stanoví prováděcí právní předpis se
zohledněním jednotného označení a vymezení charakteristik provedených přímo
použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí čl. 3 odst. 4 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU. Prováděcí právní předpis obsahuje
označení a vymezení charakteristik 10 až 20 zpoplatněných služeb.
§ 124e
Společná nabídka služeb a zboží
Nabízí-li poskytovatel spolu s vedením platebního účtu zboží nebo službu, která
není službou spojenou s platebním účtem, informuje uživatele, zda lze uzavřít smlouvu
o platebním účtu i bez nákupu zboží nebo čerpání této služby a o úplatě za jednotlivé
zboží a služby.
§ 124f
Informace o úplatě za poskytnuté služby
(1) Poskytovatel poskytne bezplatně uživateli do konce února každého
kalendářního roku informace o úplatě za služby spojené s platebním účtem
poskytnuté v předchozím kalendářním roce a informace o uplatněných úrokových
sazbách a částce připsaných a zaplacených úroků za předchozí kalendářní rok.
(2) Informace podle odstavce 1 obsahují alespoň
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a) jednotkovou úplatu za poskytnutou službu a počet poskytnutí dané služby,
b) celkovou úplatu za jednotlivé služby,
c) celkovou úplatu za všechny služby,
d) úrokovou sazbu spotřebitelského úvěru poskytnutého ve formě možnosti
přečerpání,
e) celkovou částku úroků zaplacenou uživatelem za úvěr poskytnutý ve formě
možnosti přečerpání,
f) úrokovou sazbu, jíž jsou úročeny peněžní prostředky na platebním účtu, a
g) celkovou částku úroků připsaných k zůstatku peněžních prostředků na platebním
účtu.
(3) Informace podle odstavce 1 musí být určité, srozumitelné a vyjádřené
v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, a v měně, ve které je
platební účet veden. Strany si mohou dohodnout poskytování informací v jiném jazyce
nebo jiné měně.
(4) Poskytovatel poskytne informace podle odstavce 1 v dokumentu, jehož
podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 5
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.
§ 124g
Sdělení informací o úplatě
(1) Poskytovatel poskytne uživateli s dostatečným předstihem před uzavřením
smlouvy o platebním účtu informace o úplatě za služby spojené s platebním účtem,
jejichž jednotné označení a charakteristiky jsou stanoveny prováděcím právním
předpisem podle § 124d odst. 2.
(2) Informace podle odstavce 1 musí být určité, srozumitelné a vyjádřené
v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, a v měně, ve které je
platební účet veden. Strany si mohou dohodnout poskytnutí informací v jiném jazyce
nebo jiné měně.
(3) Poskytovatel poskytne informace podle odstavce 1 v samostatném
dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se
provádí čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, (dále jen
„sdělení“).
(4) Sdělení musí být čitelné bez zvláštních obtíží i při jeho reprodukci
v černobílé podobě a musí obsahovat informaci, že nepředstavuje úplné znění
smlouvy o platebních službách ani informací poskytovaných před uzavřením smlouvy
o platebních službách. Jsou-li služby spojené s platebním účtem poskytovány jako
soubor služeb za souhrnnou úplatu, obsahuje sdělení informaci o této úplatě, výčet
takto poskytovaných služeb a informace o úplatě za služby poskytnuté nad rámec
tohoto souboru služeb.
(5) Poskytovatel bezplatně zpřístupní sdělení na svých internetových stránkách
a ve svých obchodních prostorách určených uživateli.
(6) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli na jeho žádost sdělení.
§ 124h
Seznam jednotných označení
(1) Poskytovatel zpřístupní uživateli dokument, který obsahuje jednotné
označení a charakteristiky služeb spojených s platebním účtem, které jsou stanoveny

9

prováděcím právním předpisem podle § 124d odst. 2 (dále jen „seznam jednotných
označení“).
(2) Seznam jednotných označení může obsahovat označení a charakteristiky
ostatních služeb spojených s platebním účtem.
(3) Informace obsažené v seznamu jednotných označení musí být určité
a srozumitelné.
(4) Poskytovatel bezplatně zpřístupní seznam jednotných označení na svých
internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách určených uživateli.
(5) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli na jeho žádost seznam
jednotných označení.
Díl 2
Srovnávací internetové stránky
§ 124i
(1) Provozovatel internetových stránek srovnávajících úplaty za služby spojené
s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „srovnávací stránky“),
který srovnávací stránky provozuje jako podnikání, zajistí, aby
a) se poskytovatelům dostalo rovného zacházení při uveřejnění výsledků srovnání,
b) srovnávací stránky umožňovaly bezplatné srovnání všech služeb spojených
s platebním účtem, jejichž jednotné označení a charakteristiky jsou stanoveny
prováděcím právním předpisem podle § 124d odst. 2,
c) srovnávací stránky obsahovaly údaje o osobě provozovatele,
d) informace uvedené na srovnávacích stránkách byly určité, srozumitelné a aktuální,
e) pojmenování služeb spojených s platebním účtem na srovnávacích stránkách
odpovídalo jednotnému označení stanovenému prováděcím právním předpisem podle
§ 124d odst. 2,
f) srovnání bylo provedeno na základě jasných a objektivních kritérií,
g) srovnávací stránky obsahovaly informaci o datu poslední aktualizace zveřejněných
informací a
h) výsledky srovnání úplat obsahovaly informace o úplné nabídce služeb spojených
s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, nebo alespoň jeho
významné části.
(2) Neobsahují-li výsledky srovnání úplat informace o úplné nabídce služeb
spojených s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, zajistí
provozovatel srovnávacích stránek, aby tato skutečnost byla na srovnávacích
stránkách uvedena před uvedením výsledků srovnání.
(3) Provozovatel srovnávacích stránek zavede vhodné postupy k přijetí podnětů
týkajících se nesprávnosti výsledků srovnání.
(4) Provozovatel srovnávacích stránek, který tyto stránky provozuje k 31. lednu
daného kalendářního roku, oznámí adresu těchto srovnávacích stránek do konce
února daného kalendářního roku Ministerstvu financí a České národní bance.
(5) Ministerstvo financí a Česká národní banka uveřejňují seznam
provozovatelů a adres srovnávacích stránek na svých internetových stránkách.
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Hlava II
Změna platebního účtu
Díl 1
Vnitrostátní změna platebního účtu
§ 124j
Úvodní ustanovení
Poskytovatel, s výjimkou České národní banky, provede na žádost uživatele, se
kterým má uzavřenou smlouvu o platebním účtu, změnu platebního účtu podle tohoto
zákona.
§ 124k
Zahájení změny platebního účtu
(1) Uživatel může požádat o změnu platebního účtu poskytovatele, který má dle
žádosti uživatele začít provádět úhrady a inkasa nebo informovat plátce a příjemce
o změně platebního účtu (dále jen „nový poskytovatel“).
(2) Nový poskytovatel jménem uživatele požádá do 2 pracovních dnů ode dne,
kdy ho uživatel požádal o změnu platebního účtu, poskytovatele, který má dle žádosti
uživatele přestat provádět úhrady a inkasa, přestat přijímat příchozí úhrady, převést
peněžní prostředky na platební účet vedený novým poskytovatelem nebo předat
novému poskytovateli informace o úhradách a inkasech (dále jen „dosavadní
poskytovatel“) o provedení těch úkonů stanovených v § 124l, které uživatel požaduje.
§ 124l
Povinnosti dosavadního poskytovatele
(1) Dosavadní poskytovatel ve vztahu k účtu, ode dne a v rozsahu, které určí
uživatel,
a) přestane přijímat příchozí úhrady,
b) přestane provádět úhrady, ke kterým dal uživatel trvalý příkaz, a inkasa,
c) převede veškeré
poskytovatelem.

peněžní

prostředky

na

platební

účet

vedený

novým

(2) Dosavadní poskytovatel předá do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho nový
poskytovatel požádal o provedení úkonů podle odstavce 1, novému poskytovateli
informace o dosavadních trvalých příkazech a souhlasech k inkasu, které má provádět
nový poskytovatel, a o opakujících se příchozích úhradách a inkasech provedených
během 13 měsíců přede dnem, kdy ho nový poskytovatel požádal o provedení úkonů
podle odstavce 1.
(3) Požaduje-li to uživatel, poskytne dosavadní poskytovatel informace
o úhradách a inkasech podle odstavce 2 také jemu.
§ 124m
Povinnosti nového poskytovatele
(1) Nový poskytovatel do 5 pracovních dnů od obdržení informací podle § 124l
odst. 2 od dosavadního poskytovatele ve vztahu k účtu a v rozsahu, které určí uživatel,
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a) jménem uživatele informuje o změně platebního účtu plátce, který prováděl ve
vztahu k účtu uživatele vedeném dosavadním poskytovatelem opakující se úhrady,
a poskytne tomuto plátci údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je
podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k účtu uživatele, který
nový poskytovatel vede,
b) jménem uživatele informuje příjemce, který je na základě souhlasu uživatele
oprávněn dát platební příkaz k inkasu, od kdy bude možné provádět inkasa ve vztahu
k účtu, který vede nový poskytovatel, a poskytne tomuto příjemci údaj nebo jedinečný
identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve
vztahu k účtu uživatele, který nový poskytovatel vede,
c) požádá uživatele o údaje potřebné k informování plátce a příjemce podle písmen a)
a b), jestliže údaje, které má nový poskytovatel k dispozici, nejsou dostatečné.
(2) Plnou moc uživatele k informování plátce a příjemce podle odstavce 1 písm.
a) a b) lze udělit pouze prostřednictvím předepsaného formuláře. Vzor formuláře
a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Informuje-li nový poskytovatel plátce a příjemce podle odstavce 1 písm. a)
nebo b), poskytne jim kopii plné moci uživatele.
(4) Nepožádá-li uživatel nového poskytovatele o informování plátce a příjemce
podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho
žádost vzory informačních sdělení o změně platebního účtu určené plátci a příjemci.
(5) Nový poskytovatel začne provádět úhrady, ke kterým dal uživatel souhlas
trvalým příkazem, a inkasa ve vztahu k účtu, v rozsahu a v den, které určí uživatel,
nejdříve však šestý pracovní den ode dne přijetí informací podle § 124l odst. 2 novým
poskytovatelem.
§ 124n
Předepsaný formulář
(1) Požádat o změnu platebního účtu lze pouze prostřednictvím předepsaného
formuláře, ve kterém uživatel uvede,
a) které úkony uvedené v § 124k až 124m a v jakém rozsahu mají dosavadní a nový
poskytovatel vykonat ve vztahu k platebnímu účtu, který uživatel určí,
b) zda vypovídá závazek ze smlouvy o platebním účtu,
c) rozsah zástupčího oprávnění uděleného novému poskytovateli a
d) další údaje potřebné k provedení úkonů stanových v § 124k až 124m.
(2) Vzor formuláře a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 124o
Úplata spojená se změnou platebního účtu
(1) Požaduje-li poskytovatel úplatu za služby podle § 124k, § 124l odst. 1 nebo
§ 124m odst. 1 až 4, musí tato úplata být přiměřená a musí odpovídat skutečným
nákladům poskytovatele.
(2) Dosavadní poskytovatel nesmí požadovat úplatu za poskytnutí informací
o úhradách a inkasech podle § 124l odst. 2 a 3.
§ 124p
Informace o změně účtu
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(1) Poskytovatel zpřístupní uživateli informace o
a) postupu při zahájení změny platebního účtu podle § 124k a povinnostech
dosavadního a nového poskytovatele podle § 124l a § 124m,
b) lhůtách stanovených k provedení jednotlivých fází změny platebního účtu,
c) úplatě podle § 124o odst. 1 a
d) způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem.
(2) Poskytovatel bezplatně zpřístupní informace podle odstavce 1 na trvalém
nosiči dat ve svých obchodních prostorách určených uživateli a na svých
internetových stránkách.
(3) Poskytovatel na žádost bezplatně poskytne informace podle odstavce 1
uživateli.
§ 124q
Společná ustanovení
(1) Poskytovatel není povinen provést změnu platebního účtu, jestliže platební
účet vedený dosavadním poskytovatelem a platební účet vedený novým
poskytovatelem jsou vedeny v různé měně.
(2) Změna platebního účtu se týká inkas, je-li uživatel plátcem.
Díl 2
Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
§ 124r
Úvodní ustanovení
Poskytovatel poskytne na žádost uživatele, se kterým má uzavřenou smlouvu
o platebním účtu, tomuto uživateli součinnost při změně platebního účtu ve vztahu
k jinému členskému státu.
§ 124s
Úkony poskytovatele
(1) Poskytovatel, kterého uživatel požádal o součinnost při změně platebního
účtu ve vztahu k jinému členskému státu, v rozsahu a v den, které určí uživatel,
a) poskytne uživateli informace o dosavadních trvalých příkazech a souhlasech
k inkasu a o opakujících se příchozích úhradách a inkasech provedených během 13
měsíců přede dnem, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu
ve vztahu k jinému členskému státu,
b) převede veškeré peněžní prostředky na účet vedený v jiném členském státě.
(2) Nedohodnou-li se strany jinak, poskytovatel provede úkony podle odstavce
1 nejdříve šestý pracovní den ode dne, kdy ho uživatel požádal o součinnost při
změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu.
Hlava III
Základní platební účet
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§ 124t
Zřízení základního platebního účtu
(1) Poskytovatel, který vede platební účty spotřebitelům, zřídí uživateli, který je
spotřebitelem a osobou oprávněně pobývající v Evropské unii, na jeho žádost platební
účet vedený v české měně, jehož prostřednictvím je možné čerpat služby uvedené v
§ 124u odst. 1 (dále jen „základní platební účet“).
(2) Poskytovatel zřídí uživateli základní platební účet nebo jeho zřízení z důvodů
uvedených v odstavci 4 nebo 5 odmítne bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel
o zřízení požádal a osvědčil zákonné skutečnosti potřebné ke zřízení tohoto účtu,
nejpozději však do 10 pracovních dnů.
(3) Odmítne-li poskytovatel zřízení základního platebního účtu, sdělí bez
zbytečného odkladu písemně uživateli důvody odmítnutí spolu s informací o způsobu
mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem, informací o možnosti
uživatele podat stížnost orgánu dohledu a případné možnosti podat stížnost přímo
poskytovateli. Poskytovatel nesdělí uživateli důvody odmítnutí, jestliže by sdělením
důvodu odmítnutí porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo ohrozil veřejný pořádek nebo
bezpečnost České republiky.
(4) Je-li uživatel majitelem platebního účtu vedeného v České republice
poskytovatelem, který je bankou nebo zahraniční bankou, která má pobočku
umístěnou na území České republiky, a prostřednictvím tohoto účtu je možné čerpat
služby uvedené v § 124u odst. 1, může poskytovatel odmítnout tomuto uživateli
základní platební účet zřídit; to však neplatí, jestliže uživatel doloží, že závazek ze
smlouvy o platebním účtu skončí do dvou měsíců. K doložení skutečnosti, že uživatel
není majitelem účtu podle věty první, může poskytovatel požadovat čestné prohlášení
uživatele. Poskytovatel může odmítnout zřídit uživateli základní platební účet také
tehdy, jestliže v předchozích 12 měsících vypověděl s tímto uživatelem závazek ze
smlouvy o základním platebním účtu v souladu s § 124w.
(5) Poskytovatel odmítne uživateli zřídit základní platební účet, jestliže by tím
porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo zákona upravujícího provádění mezinárodních
sankcí, ohrozil veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.
(6) Poskytovatel nesmí podmínit zřízení základního platebního účtu úplatným
čerpáním služby, která není uvedena v § 124u odst. 1.
§ 124u
Základní platební účet
(1) Poskytovatel poskytne majiteli základního platebního účtu alespoň službu
a) zřízení a vedení základního platebního účtu,
b) umožňující vložení hotovosti na základní platební účet,
c) umožňující výběr hotovosti ze základního platebního účtu,
d) provedení úhrady,
e) inkaso, je-li uživatel plátcem,
f) převodu peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím
debetní platební karty, a
g) vydání a správa platebních prostředků.
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(2) Poskytovatel poskytne služby podle odstavce 1 v rozsahu a způsobem,
jakým je poskytuje uživatelům, kterým vede jiný platební účet než základní platební
účet, a to podle volby majitele základního platebního účtu.
§ 124v
Úplata
(1) Poskytovatel může za služby podle § 124u odst. 1 požadovat úplatu, která je
přiměřená. Při posouzení přiměřenosti se zohlední zejména úplata obvyklá na trhu.
(2) Požadavek přiměřenosti podle odstavce 1 se použije také na smluvní pokuty
stanovené pro porušení povinnosti ze smlouvy o základním platebním účtu.
§ 124w
Zrušení základního platebního účtu
(1) Poskytovatel může vypovědět závazek ze smlouvy o základním platebním
účtu pouze tehdy, jestliže majitel základního platebního účtu
a) použije základní platební účet v rozporu se zákonem upravujícím opatření proti
legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu nebo v rozporu s jiným
právním předpisem,
b) neprovede prostřednictvím tohoto účtu žádnou platební transakci po dobu delší než
24 měsíců,
c) dosáhne založení základního platebního účtu poskytnutím úmyslně nepravdivých
nebo hrubě zkreslených údajů,
d) není osobou oprávněně pobývající v Evropské unii,
e) vlastní jiný platební účet vedený v České republice bankou nebo zahraniční bankou,
která má pobočku umístěnou na území České republiky, jehož prostřednictvím je
možné čerpat služby uvedené v § 124u odst. 1,
f) poruší podstatným způsobem smlouvu o základním platebním účtu, nebo
g) odmítne návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy.
(2) Smlouvu o základním platebním účtu lze vypovědět z důvodu podle
odstavce 1 písm. b), c), d), e), f) nebo g) nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm
poskytovatel dozvěděl.
(3) Poskytovatel společně s výpovědí závazku ze smlouvy o základním
platebním účtu sdělí písemně majiteli základního platebního účtu důvod výpovědi
závazku spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi majitelem
základního platebního účtu a jeho poskytovatelem, informací o možnosti majitele
podat stížnost orgánu dohledu a případné možnosti podat stížnost přímo
poskytovateli.
(4) Poskytovatel nesdělí majiteli základního platebního účtu důvod výpovědi,
jestliže byl závazek vypovězen podle odstavce 1 písm. a) nebo by sdělení důvodu
výpovědi mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.
(5) Vypověděl-li poskytovatel závazek ze smlouvy o základním platebním účtu
podle odstavce 1 písm. a) nebo c), zaniká tento závazek účinností výpovědi.
§ 124x
Informace o základním platebním účtu
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(1) Poskytovatel zpřístupní uživateli informace o
a) postupu při zřízení základního platebního účtu,
b) možnosti otevřít základní platební účet bez čerpání dodatečných služeb v souladu
s § 124t odst. 6,
c) základním platebním účtu, který nabízí,
d) úplatě podle § 124v a
e) způsobu mimosoudního řešení sporů mezi majitelem základního platebního účtu
a jeho poskytovatelem.
(2) Poskytovatel bezplatně zpřístupní informace podle odstavce 1 na svých
internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách určených uživateli.
(3) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli na jeho žádost informace podle
odstavce 1.
§ 124y
Společné ustanovení
Ustanovení této hlavy se použijí na poskytovatele, který je bankou nebo
zahraniční bankou, která má pobočku umístěnou na území České republiky.
Hlava IV
Společná ustanovení
§ 124z
Má-li poskytovatel vůči uživateli po zániku závazku ze smlouvy o platebním
účtu neuhrazenou pohledávku, informuje bez zbytečného odkladu po zániku závazku
ze smlouvy o platebním účtu o této skutečnosti uživatele.
§ 124za
Poskytovatel nesmí při uzavírání smlouvy o platebním účtu uživatele
diskriminovat, a to ani z důvodu jeho státní příslušnosti nebo místa pobytu.
§ 124zb
Ustanovení této části se použijí na platební účet, jehož majitelem je spotřebitel,
a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést peněžní prostředky, včetně
provedení úhrady, ve prospěch třetích osob, a na který lze připsat peněžní prostředky,
včetně připsání částky příchozí úhrady, od třetích osob.
CELEX 32014L0092
ČÁST PÁTÁ ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 130
Správní delikty poskytovatele
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(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že soustavně
a) porušuje informační povinnosti podle § 79, 80, 88, 91a, § 92 odst. 3, § 93 nebo, § 94
odst. 2, § 124e, 124f, 124g, 124h, 124p, § 124w odst. 3 nebo § 124x,
b) porušuje povinnosti týkající se změny závazku z rámcové smlouvy podle § 94 odst. 1
nebo 5,
c) vypovídá rámcové smlouvy uzavřené závazky z rámcových smluv uzavřených na dobu
neurčitou v rozporu s § 96,
d) blokuje platební prostředky v rozporu s § 100,
e) porušuje povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,
f) nedodržuje lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113, nebo
g) v rozporu s § 114 odst. 3 nedává peněžní prostředky k dispozici příjemci.,
h) v rozporu s § 124d odst. 1 nepoužívá jednotné označení,
i) neplní povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 124k odst. 2, § 124l nebo
124m odst. 1, 3, 4 nebo 5,
j) požaduje úplatu za změnu platebního účtu v rozporu s § 124o,
k) neposkytne součinnost při změně platebního účtu podle § 124r nebo 124s,
l) porušuje povinnost zřídit uživateli základní platební účet podle § 124t odst. 1,
m) v rozporu s § 124t odst. 6 podmiňuje zřízení základního platebního účtu,
n) neposkytuje majiteli základního platebního účtu služby podle § 124u odst. 1 písm. a)
až f) v rozsahu a způsobem stanoveným v § 124u odst. 2,
o) požaduje úplatu za služby poskytované v rámci základního platebního účtu
v rozporu s § 124v odst. 1 nebo 2, nebo
p) vypovídá závazky ze smlouvy o základním platebním účtu v rozporu s § 124w odst.
1.
(2) Poskytovatel plátce se dopustí správního deliktu tím, že porušuje informační
povinnosti podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 90.
(3) Poskytovatel příjemce se dopustí správního deliktu tím, že porušuje informační
povinnosti podle § 87 odst. 1 nebo § 91.
(4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek, se dopustí správního deliktu tím,
že porušuje povinnosti podle § 102 odst. 1.
(5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé
použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 107 odst. 1 provádí srážky z částky platební transakce.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h), k) nebo odstavce 2
nebo 3,
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), c), j), o) nebo
p),
c) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g), g), i), l),
m) nebo n) nebo odstavce 4 nebo 5.
CELEX 32014L0092
Další správní delikty
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§ 132
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení nebo o zápis
do registru podle tohoto zákona,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 51, nebo
d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a
odst. 3.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní
banky se dopustí správního deliktu tím, že
a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo
požadovaná vysvětlení podle § 135a odst. 3, nebo
b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 135d odst. 1 písm. b)
až i).
(3) Provozovatel internetových stránek se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní požadavky kladené na srovnávací stránky podle § 124i odst. 1,
b) nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 124i odst. 3, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 124i odst. 4.
(3) (4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo písm. d),
b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,
c) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).,
d) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
CELEX 32014L0092
§ 133a
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako poskytovatel příjemce v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 260/20122) není dosažitelný pro úhradu z podnětu plátce prostřednictvím
poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,
b) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 260/2012 není dosažitelný pro inkaso z podnětu příjemce prostřednictvím
poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,
c) využívá za účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které nesplňuje některý z
požadavků podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
d) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad a inkasních transakcí podle čl.
5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
e) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl. 5 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
f) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
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g) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda částka zadané inkasní transakce odpovídá částce
a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu,
h) v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012
požaduje, aby uživatelé uváděli identifikační kód banky (BIC) poskytovatele plátce nebo
poskytovatele příjemce,
i) v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 účtuje
další poplatky za načítání údajů, nebo
j) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 sjedná, platí
nebo požaduje mezibankovní poplatek.
(2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí správního deliktu tím,
že
a) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem,
s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo
b) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému,
jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb.
(3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s
ostatními platebními systémy malých plateb, nebo
b) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému,
jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 133a
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
CELEX 32012R0260
§ 133b
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty
druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751, nebo
b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1
nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
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(2) Provozovatel schématu platebních karet se sídlem v České republice se
dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze
zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty
první, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
(3) Zpracovatel se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nebo 5
nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
(4) Příjemce se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností
nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo čl. 10 odst. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 nebo
3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).
CELEX 32015R0751
§ 135
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila o něm správní orgán nezahájil správní řízení do 1 roku ode dne,
kdy se o něm dozvěděla dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává
a) Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 132 odst. 3, s výjimkou
správních deliktů spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu činnosti, kterou
tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní
banky, a § 133b odst. 4,
b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o správní delikty podle § 133b odst. 2
a 3,
c) Česká národní banka, jde-li o ostatní správní delikty.
(5) Na řízení o správním deliktu vedené Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a na jeho vyšetřovací oprávnění se přiměřeně použijí ustanovení zákona
o ochraně hospodářské soutěže.
(5) (6) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby
nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
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(6) (7) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je
příjmem státního rozpočtu.
(7) (8) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle
tohoto zákona vybírá Česká národní banka správní orgán, který řízení vede. Příjem
z náhrady těchto nákladů je příjmem České národní banky správního orgánu, který řízení
vede. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto
zákona se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.
Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto zákona
vymáhá příslušný celní úřad.
ČÁST ŠESTÁ SEDMÁ
DOHLED
§ 135a
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností
a) platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu stanovených tímto
zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které jsou
tyto osoby oprávněny vykonávat podle tohoto zákona,
b) provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České
republice a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování stanovených tímto
zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování platebního
systému s neodvolatelností zúčtování a
c) poskytovatele a vydavatele stanovených tímto zákonem nebo obdobnými ustanoveními
právních předpisů jiných členských států, jimiž se řídí právní vztah ze smlouvy o platebních
službách nebo ze smlouvy o vydání elektronických peněz, nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím přeshraniční platby v Evropské unii2) nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)
nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky
za karetní platební transakce2).
(2) Dohled nad dodržováním povinností podle odstavce 1 písm. c) vykonává Česká
národní banka tehdy, jestliže se týkají činnosti, kterou poskytovatel nebo vydavatel se sídlem
nebo místem podnikání v
a) České republice vykonává v České republice,
b) zahraničí vykonává v České republice prostřednictvím pobočky nebo v rámci jiné trvalé
přítomnosti, nebo
c) České republice vykonává v jiném členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo
jinak než v rámci jiné trvalé přítomnosti.
(3) Osoby podléhající dohledu České národní banky jsou povinny poskytnout České
národní bance při výkonu dohledu požadované informace a potřebná vysvětlení; to platí
obdobně pro provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem
v jiném členském státě při posuzování plnění podmínek výkonu jeho činnosti. Česká národní
banka je oprávněna požadovat od každého informace a vysvětlení potřebná k objasnění
skutečností nasvědčujících neoprávněnému poskytování platebních služeb nebo
neoprávněnému vydávání elektronických peněz a každý je povinen tyto informace
a vysvětlení poskytnout; ustanovení správního řádu upravující předvolání, předvedení
a výslech svědka se použijí obdobně.
(4) Příslušným orgánem podle nařízení o přeshraničních platbách a podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční platby v Evropské unii2)
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a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky pro úhrady
a inkasa v eurech2) je v České republice Česká národní banka.
(5) Příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/7512) je pro účel zajištění dodržování povinností poskytovatele Česká národní
banka, pro účel zajištění dodržování povinností příjemce Česká obchodní inspekce
a pro účel zajištění dodržování povinností provozovatele schématu platebních karet
a zpracovatele, kteří mají sídlo v České republice, Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže.
CELEX 32015R0751
ČÁST SEDMÁ OSMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 142
Zmocnění
Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18
odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 2, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39
odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4,
§ 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52k odst. 3, § 52m odst. 3, § 54 odst. 3, § 56 odst. 2, § 71 odst.
3, § 72 odst. 4 a, § 73b odst. 5, 124d odst. 2, § 124m odst. 2 a § 124n odst. 2.
CELEX 32014L0092
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II.

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 64/1986 SB., O ČESKÉ OBCHODNÍ
INSPEKCI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Pozn.: V kurzívě jsou uvedeny změny navrhované zákonem, kterým se mění zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony (ST 445).
§2
(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo
dodávající výrobky na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na
vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) (dále jen
"kontrolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný
správní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 7b).
(2) Česká obchodní inspekce kontroluje, zda
a) dodržování podmínek stanovených jsou dodržovány podmínky stanovené
k zabezpečení jakosti výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování
a dopravu,
b) zda se při prodeji výrobků používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda
používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným
technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,1a)
c) dodržování ostatních podmínek stanovených jsou dodržovány ostatní podmínky
stanovené zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování
nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1,
d) zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu1b)
výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen
stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají
stanoveným technickým požadavkům1b) a zda v souvislosti s označením stanoveného
výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy,1d)
e) zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,1g)
f) zda jsou dodržovány povinnosti stanovené právním předpisem1f) upravujícím sjednávání
spotřebitelského úvěru, pokud jej nevykonává Česká národní banka.,
g) příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce7).
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin, pokrmů
a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje a kontroly podle § 2a.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015
o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

7)

CELEX 32015R0751
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III.

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 229/2002 SB., O FINANČNÍM
ARBITROVI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Pozn.: V kurzívě jsou uvedeny změny navrhované zákonem, kterým se mění zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony (ST 445).
§1
(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný
též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a
a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,
b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,
d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování
nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního
investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního
investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného
zahraničního investičního fondu,
e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování životního pojištění,
f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,
g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování stavebního spoření,
h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního
fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při
poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f)
zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
(2) Arbitr je dále příslušný k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci
českých soudů, jedná-li se o spor mezi příjemcem a poskytovatelem platebních služeb
při výkonu činností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
mezibankovní poplatky za karetní platební transakce1).
(2) (3) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.
(3) (4) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015
o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

1)

CELEX 32015R0751
§3
(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí
a) poskytovatel platebních služeb,
b) vydavatel elektronických peněz,
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c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru, nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby,
d) investiční fond, investiční společnost, zahraniční investiční společnost, obchodník
s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel při kolektivním investování
prostřednictvím standardní,
e) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel
zprostředkování životního pojištění,

při

nabízení,

poskytování

nebo

f) osoba provozující směnárenskou činnost,
g) stavební spořitelna a zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
stavebního spoření,
h) obchodník s cennými papíry, vázaný zástupce, obhospodařovatel investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu nebo investiční zprostředkovatel při poskytování investičních
služeb nebo při výkonu činností dle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních
společnostech a investičních fondech.
(2) Navrhovatelem pro účely tohoto zákona může být pouze spotřebitel.
(2) Navrhovatelem pro účely tohoto zákona může být pouze spotřebitel a ve
sporu podle § 1 odst. 2 také příjemce ve smyslu čl. 2 bodu 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 751/2015.
(3) Trvalým nosičem dat se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli nástroj, který
umožňuje uživateli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací
v nezměněné podobě.
CELEX 32015R0751
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