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§ 3 odst. 2 (2) O provedení převodu peněžních 32015L2366 Článek 4
prostředků se jedná i v případě
odst. 3
bezhotovostního obchodu s cizí
měnou, nejde-li o činnost, která je
investiční službou podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu. Bezhotovostním obchodem s cizí
měnou se pro účely tohoto zákona
rozumí nákup nebo prodej peněžních
prostředků v české nebo cizí měně za
peněžní prostředky v jiné měně,
jestliže jsou peněžní prostředky od
uživatele přijaty nebo uživateli dány k
dispozici bezhotovostně., s výjimkou
směny měn podle § 254 odst. 3 a
nákupu, ke kterému dal plátce platební
příkaz prostřednictvím příjemce a u
něhož jsou peněžní prostředky plátci
vyplaceny v hotovosti.

Obsah
3) „platební službou“ jedna nebo více podnikatelských činností uvedených v příloze I;
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32015L2366 PŘÍLOHA I PŘÍLOHA I
PLATEBNÍ SLUŽBY
(podle čl. 4 bodu 3)
1. Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro
vedení platebního účtu.
2. Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro
vedení platebního účtu.
3. Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu
vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele
platebních služeb:
a) provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa;
b) provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného
prostředku;
c) provádění úhrad, včetně trvalých příkazů.
4. Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro
uživatele platebních služeb:
a) provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa;
b) provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného
prostředku;
c) provádění úhrad, včetně trvalých příkazů.
5. Vydávání platebních prostředků nebo akceptace platebních transakcí.
6. Poukazování peněz.
7. Služby iniciování platby.
8. Služby informování o účtu.
§ 91 odst.
(1) Česká národní banka udělí 32009L0110 čl. 3 odst. 1
instituci elektronických peněz souhlas ve znění
1a2
k poskytování platebních služeb nebo 32015L2366
distribuci elektronických peněz v

. „Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, včetně aktů v
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz.
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hostitelském
členském
státě 32015L2366 čl. 28 odst.
prostřednictvím pobočky, jestliže
1
a) obchodní plán týkající se pobočky,
včetně předpokládaného rozpočtu na
první 3 účetní období, je podložen
reálnými ekonomickými propočty a
b) součásti řídicího a kontrolního
systému instituce elektronických peněz
uvedené v § 78 odst. 1 písm. b) až d)
jsou vhodné z hlediska řádného
poskytování platebních služeb nebo
distribuce elektronických peněz v
hostitelském
členském
státě
prostřednictvím pobočky.
(2) Česká národní banka udělí
instituci elektronických peněz souhlas
k poskytování platebních služeb nebo
distribuci elektronických peněz v
hostitelském
členském
státě
prostřednictvím pověřeného zástupce,
jestliže
a) vnitřní kontrolní mechanismy
pověřeného zástupce jsou vhodné z
hlediska
dodržování
povinností
souvisejících s bojem proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu a
b) pověřený zástupce, který je fyzickou
osobou, a vedoucí osoby pověřeného
zástupce jsou důvěryhodné, odborně
způsobilé a mají dostatečné zkušenosti
z hlediska řádného a obezřetného
poskytování platebních služeb nebo
distribuce elektronických peněz.

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

320090110 Článek 3 Instituce elektronických peněz mohou poskytovat platební služby uvedené v čl. 6 odst. 1
písm. a) této směrnice prostřednictvím zástupců pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky
ve znění
odst. 5
32015L2366 druhá věta stanovené v článku 19 směrnice (EU) 2015/2366.
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§ 92 odst.
(1) Žádost o udělení souhlasu 32009L0110 čl. 3 odst. 1
1, 4 a 5
k poskytování platebních služeb nebo
distribuci elektronických peněz v
hostitelském
členském
státě
prostřednictvím
pobočky
nebo
pověřeného zástupce lze podat pouze
elektronicky. Žádost obsahuje, vedle
náležitostí
stanovených
správním
řádem, též údaje o splnění podmínek
pro udělení souhlasu k výkonu činností
v
hostitelském
členském
státě
prostřednictvím
pobočky
nebo
pověřeného zástupce. K žádosti se
připojí doklady prokazující splnění
těchto podmínek.
(4) V zápisu pobočky nebo
pověřeného zástupce do seznamu
institucí elektronických peněz Česká
národní banka uvede, které platební
služby je instituce elektronických
peněz oprávněna prostřednictvím této
pobočky nebo tohoto pověřeného
zástupce v hostitelském členském
státě poskytovat, a zda se souhlas
vztahuje i na distribuci elektronických
peněz.
(5) Podrobnosti náležitostí
žádosti, včetně příloh osvědčujících
splnění
podmínek
pro
udělení
souhlasu k poskytování platebních
služeb nebo distribuci elektronických
peněz v hostitelském členském státě
prostřednictvím pobočky, její formáty a
další technické náležitosti stanoví
prováděcí právní předpis.

1. „Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a
články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, včetně aktů v
přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené
směrnice obdobně na instituce elektronických peněz.
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§ 93 odst. (1) Instituce elektronických peněz 32009L0110 čl. 3 odst. 1
1
oznámí bez zbytečného odkladu
České národní bance změnu údajů
uvedených v žádosti o udělení
souhlasu k poskytování platebních
služeb nebo distribuci elektronických
peněz v hostitelském členském státě
prostřednictvím
pobočky
nebo
pověřeného zástupce nebo v jejích
přílohách, na jejichž základě byl
souhlas udělen.

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

§ 93a

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

Podá-li instituce elektronických 32009L0110 čl. 3 odst. 1
peněz žádost o rozšíření rozsahu ve znění
platebních služeb, na které se vztahuje 32015L2366
souhlas k poskytování platebních
služeb v hostitelském členském státě
prostřednictvím pobočky, nebo o
rozšíření souhlasu na distribuci
elektronických peněz, použijí se § 91
až 93, 94 a 95 obdobně.

čl. 18 odst. 4. Členské státy povolí institucím elektronických peněz, které před 13. lednem 2018 zahájily
činnost v souladu s touto směrnicí a směrnicí 2007/64/ES v členském státě, ve kterém mají
4
ústředí, aby v této činnosti pokračovaly v daném členském státě nebo v jiném členském
státě, aniž jsou povinny žádat o povolení podle článku 3 této směrnice nebo splnit do 13.
července 2018 ostatní požadavky stanovené v hlavě II této směrnice nebo požadavky, na
něž uvedená hlava odkazuje.
Členské státy požadují, aby instituce elektronických peněz uvedené v prvním pododstavci
předložily příslušným orgánům veškeré potřebné informace, které těmto orgánům umožní
do 13. července 2018 posoudit, zda tyto instituce elektronických peněz splňují požadavky
stanovené v hlavě II této směrnice, a pokud ne, jaká opatření musí být přijata, aby bylo
jejich splnění zajištěno, nebo zda je vhodné povolení odejmout.
Instituce elektronických peněz uvedené v prvním pododstavci, u nichž příslušné orgány
ověří, že splňují požadavky stanovené v hlavě II, získají povolení a zapíší se do rejstříku.
Pokud tyto instituce elektronických peněz požadavky stanovené v hlavě II nesplní do 13.
července 2018, je jim zakázáno vydávat elektronické peníze.
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§ 140
odst. 2
písm. m)

(2) Uživateli musí být v souladu s 32015L2366 Článek 52 Členské státy zajistí, aby uživateli platebních služeb byly poskytnuty tyto informace a
odstavcem 1 zpřístupněny nebo
odst. 1 bod podmínky:
poskytnuty tyto informace:
7 písm. a 7) týkající se opravných prostředků:
m) informace o právním řádu, kterým
a) jakákoli smluvní doložka o rozhodném právu, kterým se rámcová smlouva řídí, nebo o
se řídí smlouva o poskytnutí služby
příslušných soudech
nepřímého dání platebního příkazu, a
o pravomoci nebo příslušnosti soudů,
jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou
stran, a

§ 161
odst. 5

(5) Odmítl-li poskytovatel nepřímo 32015L2366 Článek 68
daný platební příkaz podle odstavce 3
odst. 6
písm. a) až c), informuje o důvodech
odmítnutí bez zbytečného odkladu
Českou národní banku.

6. V případech uvedených v odstavci 5 ohlásí poskytovatel platebních služeb, který vede
účet, incident týkající se poskytovatele služeb informování o účtu nebo poskytovatele služeb
iniciování platby neprodleně příslušnému orgánu. Součástí těchto informací jsou relevantní
podrobnosti o daném případu a důvody k přijetí opatření. Příslušný orgán případ posoudí a
v případě potřeby přijme vhodná opatření.

§ 192
písm. e)

Poskytovatel služby informování o 32015L2366 čl. 67 odst.
platebním účtu
2 písm. e)
e) nepožaduje citlivé údaje o platbách
uživatele a

Pravidla pro přístup k informacím o platebním účtu a jejich používání v případě služeb
informování o účtu
2. Poskytovatel služeb informování o účtu:
e) nepožaduje citlivé údaje o platbách související s platebními účty;

§ 221
Hlášení bezpečnostních a provozních 32015L2366 čl. 96
odst. 1 a 5
incidentů
(1) Osoba oprávněná poskytovat
platební
služby
oznámí
orgánu
dohledu domovského členského státu
závažný bezpečnostní nebo provozní
incident v oblasti platebního styku bez
zbytečného odkladu po jeho zjištění.
(5) Oznámení podle odstavce 1 lze
podat pouze elektronicky. Podrobnosti
náležitostí oznámení, jeho formáty,
další technické náležitosti a způsob
předání stanoví prováděcí právní
předpis.

Oznamování incidentů
1. V případě významného operačního nebo bezpečnostního incidentu je poskytovatelé
platebních služeb bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu v domovském
členském státě poskytovatele platebních služeb.
Pokud má nebo může mít incident dopad na finanční zájmy jeho uživatelů platebních služeb,
je poskytovatel platebních služeb povinen své uživatele platebních služeb bez zbytečného
odkladu informovat o daném incidentu a o veškerých dostupných opatřeních, která mohou
ke zmírnění nepříznivých účinků incidentu na své straně přijmout.
2. Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 poskytne příslušný orgán v domovském
členském státě bez zbytečného prodlení příslušné podrobné informace o incidentu orgánu
EBA a ECB. Po posouzení závažnosti incidentu pro relevantní orgány daného členského
státu příslušný orgán je oznámí i těmto orgánům.
EBA a ECB posoudí ve spolupráci s příslušným orgánem v domovském členském státě
závažnost incidentu pro další relevantní orgány na unijní úrovni a vnitrostátní úrovni a
oznámí je těmto orgánům. ECB oznámí členům Evropského systému centrálních bank
veškeré otázky, které jsou významné pro platební systém.
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Na základě oznámení přijmou příslušné orgány případně veškerá opatření nezbytná k
ochraně bezprostřední bezpečnosti finančního systému.
3. Do 13. ledna 2018 vydá EBA v úzké spolupráci s ECB v souladu s článkem 16 nařízení
(EU) č. 1093/2010 a po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, a to i na trhu platebních
služeb a s přihlédnutím ke všem relevantním zájmům obecné pokyny určené:
a) poskytovatelům platebních služeb, pokud jde o klasifikaci významných incidentů podle
odstavce 1 a obsah, formát, včetně standardních vzorů oznámení, a postupy pro
oznamování těchto incidentů, a
b) příslušným orgánům, pokud jde o kritéria, podle nichž se posuzuje závažnost incidentů, a
podrobné informace ve zprávách o incidentech, které budou sdíleny s ostatními
vnitrostátními orgány.
4. EBA v úzké spolupráci s ECB přezkoumává obecné pokyny uvedené v odstavci 3
pravidelně, alespoň však jednou za dva roky.
5. Při vydávání a přezkumu pokynů uvedených v odstavci 3 přihlédne EBA k normám nebo
specifikacím, které pro sektory vykonávající jiné činnosti než poskytování platebních služeb
vypracovala a zveřejnila Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací.
6. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli svým příslušným
orgánům alespoň jednou za rok statistické údaje o podvodech souvisejících s různými
způsoby platby. Tyto příslušné orgány tyto údaje poskytnou v souhrnné podobě orgánu EBA
a ECB.
§ 222
(1) Osoba oprávněná poskytovat 32015L2366 § 95
odst. 1 a 3 platební služby informuje Českou
národní banku o bezpečnostních a
provozních rizicích, kterým je v
souvislosti s poskytováním platebních
služeb vystavena, a o podvodech,
které v oblasti platebního styku
zaznamenala.
(3) Rozsah, formu, lhůty a způsob
poskytování informací podle odstavce
1 stanoví prováděcí právní předpis.

Řízení operačních a bezpečnostních rizik
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb měli zaveden rámec s
příslušnými opatřeními určenými ke zmírnění rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit
operační a bezpečnostní rizika související s platebními službami, které poskytují. Jako
součást tohoto rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy
řízení incidentů, a to i pro odhalování a klasifikaci závažných operačních a bezpečnostních
incidentů.
2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb předložili příslušnému orgánu
jednou ročně nebo v kratších intervalech stanovených tímto příslušným orgánem
aktualizované a komplexní posouzení operačních a bezpečnostních rizik spojených s
platebními službami, které poskytují, a přiměřenosti opatření ke zmírnění těchto rizik a
kontrolních mechanismů zavedených v reakci na tato rizika.
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3. Do 13. července 2017 vypracuje EBA v úzké spolupráci s ECB a po konzultaci se všemi
zúčastněnými stranami, a to i na trhu platebních služeb a s přihlédnutím ke všem
relevantním zájmům, obecné pokyny v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 ke
stanovení, provádění a sledování bezpečnostních opatření, a v případě potřeby včetně
procesů osvědčování.
EBA v úzké spolupráci s ECB tyto obecné pokyny uvedené v prvním pododstavci pravidelně,
nejméně však jednou za dva roky přezkoumává.
4. S ohledem na zkušenosti získané při uplatňování obecných pokynů uvedených v odstavci
3 vypracuje EBA případně na žádost Komise návrhy regulačních technických norem pro
kritéria a podmínky pro stanovování a sledování bezpečnostních opatření.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním
pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. EBA podporuje spolupráci včetně sdílení informací v oblasti operačních a bezpečnostních
rizik spojených s platebními službami mezi příslušnými orgány navzájem a mezi příslušnými
orgány a ECB a případně Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací.
32015L2366 čl. 96 odst. 6. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli svým příslušným
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orgánům alespoň jednou za rok statistické údaje o podvodech souvisejících s různými
způsoby platby. Tyto příslušné orgány tyto údaje poskytnou v souhrnné podobě orgánu EBA
a ECB.
§ 225

Vztah k přímo použitelnému předpisu 32015L2366 Článek 66
odst. 3
Evropské unie
písm. d)
Osoba oprávněná poskytovat platební
služby při poskytování platebních
služeb
komunikuje
s uživateli
a
osobami
oprávněnými
poskytovat
platební služby podle požadavků
upravených
přímo
použitelným
předpisem Evropské unie, kterým se
doplňuje
směrnice
Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 a
upravují se společné a bezpečné
otevřené standardy komunikace8).
Článek 65
odst. 2
písm. c

d) při každém iniciování platby prokáže svoji totožnost poskytovateli platebních služeb, který
vede účet plátce, a komunikuje s poskytovatelem platebních služeb, který vede účet,
plátcem a příjemcem bezpečným způsobem v souladu s čl. 98 odst. 1 písm. d);

c) poskytovatel platebních služeb prokáže před každou žádostí o potvrzení poskytovateli
platebních služeb, který vede účet, svoji totožnost a komunikuje s ním bezpečným
způsobem v souladu s čl. 98 odst. 1 písm. d).
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Článek 66
odst. 4
písm. a

a) komunikuje bezpečně s poskytovateli služeb iniciování platby v souladu s čl. 98 odst. 1
písm. d);

Článek 67
odst. 2
písm. c

c) při každé komunikaci prokáže svoji totožnost poskytovateli či poskytovatelům platebních
služeb, kteří vedou účet uživatele platebních služeb, a komunikuje s poskytovatelem
platebních služeb, který vede účet, a s uživatelem platebních služeb bezpečným způsobem
v souladu s čl. 98 odst. 1 písm. d);

Článek 67 3. Poskytovatel služeb, který vede účet, ve vztahu k platebním účtům:
odst. 3
a) bezpečně komunikuje s poskytovateli služeb informování o účtu v souladu s čl. 98 odst. 1
písm. a
písm. d)
§ 231
(1) Poskytovatel se dopustí přestupku 32014L0092 Článek 26 Sankce
odst. 1
tím, že
odst. 1
1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů
písm. a), a) poruší informační povinnosti podle §
provádějících tuto směrnici a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
q), s), t), u) 132, 133, 140, 141, 144, § 149, 150,
uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
a odst. 6 151, § 152 odst. 2, § 198, 199, 200,
písm. c) 201, 207, § 210 odst. 6, § 215 odst. 6,
§ 216 nebo 218,
s) poruší povinnost nebo zákaz týkající
se služby nepřímého dání platebního
příkazu podle § 161 nebo 162,
t) poruší povinnost nebo zákaz týkající
se potvrzení o zůstatku peněžních
prostředků podle § 178 nebo 179,
nebo
u) poruší povinnost nebo zákaz týkající
se služby informování o platebním účtu
podle § 191 nebo 192.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. b), c), i), j), l)
až q) nebo s) až u), nebo
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§ 233
odst. 1

32015L2366 čl. 103

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

Přestupky
osoby
oprávněné 32015L2366 čl. 103
poskytovat platební služby
(1)
Osoba
oprávněná
poskytovat platební služby se dopustí
přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle
§ 221 odst. 1,
b) poruší informační povinnost podle §
221 odst. 2 nebo 3 nebo § 222 odst. 1.,
nebo
c) nekomunikuje s uživateli a osobami
oprávněnými
poskytovat
platební
služby podle § 225.

Sankce
1. Členské státy stanoví sankce za porušování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se
provádí tato směrnice, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která
bude uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto
zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným
osobám.
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§ 255
Přístup k platebním účtům
32015L2366 Článek 36
odst. 1 a 2
(1) Banka, zahraniční banka
vykonávající činnost na území České
republiky prostřednictvím pobočky a
spořitelní a úvěrní družstvo uzavře 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.
(2)
Odmítne-li
banka,
zahraniční banka vykonávající činnost
na
území
České
republiky
prostřednictvím
pobočky
nebo
spořitelní a úvěrní družstvo uzavřít
smlouvu podle odstavce 1, oznámí bez
zbytečného odkladu České národní
bance důvody tohoto odmítnutí.
§ 236
odst. 5

(5) Rozhodnutí podle odstavce 3 musí 32014L0092 Článek 26
být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.
odst. 2
Osobní údaje osoby uznané vinnou
přestupkem se uveřejní jen na dobu
nezbytně nutnou v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím ochranu osobních údajů9)
a zákonem upravujícím zpracování
osobních údajů.

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

2. Členské státy stanoví, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakoukoli správní sankci, která
bude uložena za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto
zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo neúměrnou škodu dotčeným
stranám.

11

§ 257

Nakládání s osobními údaji
32015L2366 čl. 94
Osoby oprávněné poskytovat
platební služby a účastníci nebo
provozovatelé platebního systému
mohou zpracovávat osobní údaje bez
souhlasu subjektů těchto údajů, jednáli se o zpracování výlučně pro účely
předcházení podvodům v oblasti
platebního styku, jejich vyšetřování
a odhalování. Při tom postupují podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ochranu osobních
údajů9)
a
zákona
upravujícího
zpracování osobních údajů.

Ochrana údajů
1. Členské státy umožní zpracování osobních údajů platebními systémy a poskytovateli
platebních služeb, je-li to nezbytné z důvodu předcházení platebním podvodům, jejich
vyšetřování a odhalování. Poskytování informací fyzickým osobám o zpracovávání osobních
údajů a zpracování těchto osobních údajů a veškeré jiné zpracování osobních údajů pro
účely této směrnice se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES, s vnitrostátními předpisy,
jimiž se směrnice 95/46/ES provádí ve vnitrostátním právu, a s nařízením (ES) č. 45/2001.
2. Poskytovatelé platebních služeb mají přístup, k osobním údajům nezbytným k
poskytování platebních služeb a tyto údaje zpracovávají a uchovávají pouze s výslovným
souhlasem uživatele platebních služeb.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

32009L0110

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

32014L0092

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

32015L2366

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