Rozdílová tabulka zapracování předpisů ES do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
Navrhovaný předpis ČR
Ustanovení
novely zákona č.
Obsah
284/2009 Sb., o
platebním styku
§ 2 odst. 1 písm. f)

Odpovídající předpis ES
CELEX
Ustanovení

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.

32007L0064

§ 3 odst. 3 písm. e) bod 1. dodavatelem zboží nebo služby zákazníkovi při
1
placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto
placení (cashback),

32007L0064

§ 19

Peněžní prostředky, které byly platební instituci
svěřeny k provedení platební transakce, se
nepovažují za vklad přijatý platební institucí podle
zákona upravujícího činnost bank ani za elektronické
peníze.

32007L0064

a) evidovány odděleně od vlastních peněžních
prostředků platební instituce a od peněžních
prostředků jiných osob s výjimkou ostatních
peněžních prostředků, které byly platební instituci
svěřeny za účelem provedení platební transakce,

32007L0064

§ 20 odst. 1 písm. a)

čl. 4 bod 28)

čl. 3 písm. e)

čl. 16 odst. 2 věta
druhá

čl. 9 odst. 1 písm. a)

32009L0110
čl. 3 odst. 1
§ 52e odst. 1 písm. a)

a) evidovány odděleně od vlastních peněžních
prostředků instituce elektronických peněz a od
peněžních prostředků jiných osob s výjimkou
ostatních peněžních prostředků, proti jejichž přijetí
byly vydány elektronické peníze nebo které byly
instituci elektronických peněz svěřeny k provedení
platební transakce, a

32007L0064

Obsah
28) „inkasem“ platební služba pro odepsání částky transakce z účtu plátce, při níž podnět k
platební transakci dává příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli
platebních služeb příjemce nebo svému vlastnímu poskytovateli platebních služeb;
e) služby, kdy příjemce poskytuje hotovost plátci jako součást platební transakce na výslovnou
žádost uživatele platebních služeb těsně před provedením platební transakce prostřednictvím
platby za koupi zboží nebo služeb;
Jakékoli peněžní prostředky, které platební instituce obdržely od uživatelů platebních služeb za
účelem poskytnutí platebních služeb, nepředstavují vklad nebo jiné splatné prostředky ve
smyslu článku 5 směrnice 2006/48/ES, ani elektronické peníze ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice
2000/46/ES.
a) tyto peněžní prostředky nesmějí být nikdy směšovány s peněžními prostředky jakékoli
fyzické nebo právnické osoby jiné, než jsou uživatelé platebních služeb, jejichž jménem jsou
peněžní prostředky drženy, a pokud tyto peněžní prostředky platební instituce stále drží a na
konci pracovního dne následujícího po dni, kdy byly tyto prostředky přijaty, dosud nebyly
doručeny příjemci nebo převedeny jinému poskytovateli platebních služeb, uloží se tyto peněžní
prostředky na samostatný účet vedený u úvěrové instituce nebo se investují do bezpečných,
likvidních aktiv s nízkým rizikem určených příslušnými orgány domovského členského státu, a
1. Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 10 až 15, čl. 17 odst. 7 a články 18
až 25 směrnice 2007/64/ES obdobně na instituce elektronických peněz.
viz § 20 odst. 1 písm. a)

čl. 9 odst. 1 písm. a)

32009L0110
čl. 7 odst. 1

1. Členské státy vyžadují, aby instituce elektronických peněz chránila peněžní prostředky, které
získala výměnou za vydané elektronické peníze v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice
2007/64/ES. Peněžní prostředky získané formou platby prostřednictvím platebního nástroje
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nemusí být chráněny až do doby, kdy jsou připsány na platební účet instituce elektronických
peněz nebo dány instituci elektronických peněz jinak k dispozici, v souladu s případnými
požadavky na lhůty pro provedení transakce stanovenými ve směrnici 2007/64/ES. V každém
případě jsou tyto peněžní prostředky chráněny nejpozději po uplynutí pěti pracovních dní ve
smyslu čl. 4 bodu 27 uvedené směrnice od vydání elektronických peněz.
32009L0110
čl. 7 odst. 3
§ 77 odst. 3

§ 95 odst. 1

§ 98a

(3) Poskytovatel nesmí příjemci bránit v tom, aby
požadoval od plátce úplatu za použití platebního
prostředku nebo mu za jeho použití nabízel slevu.

32007L0064

(1) Uživatel může rámcovou smlouvu kdykoli
vypovědět, i když byla uzavřena na dobu určitou.
Byla-li sjednána výpovědní doba, zanikne rámcová
smlouva uplynutím výpovědní doby. Výpovědní
doba nesmí být delší než 1 měsíc.

32007L0064

(1) Plátce může odvolat svůj souhlas s platební
transakcí, dokud lze odvolat platební příkaz k této
platební transakci.

32007L0064

čl. 52 odst. 3

čl. 45 odst. 1

čl. 54 odst. 3

3. Článek 9 směrnice 2007/64/ES se vztahuje na instituce elektronických peněz pro činnosti
uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) této směrnice, které nejsou spojeny s vydáváním elektronických
peněz.
3. Poskytovatel platebních služeb nesmí příjemci bránit v tom, aby od plátce požadoval poplatek
nebo aby plátci nabídl slevu za použití daného platebního prostředku. Členské státy však mohou
zakázat nebo omezit právo požadovat poplatky s přihlédnutím k nutnosti povzbuzovat
hospodářskou soutěž a podporovat používání účinných platebních prostředků.
1. Uživatel platebních služeb může rámcovou smlouvu kdykoliv vypovědět, pokud se strany
nedohodly na výpovědní lhůtě. Tato lhůta nesmí překročit jeden měsíc.

3. Plátce může svůj souhlas odvolat kdykoli, avšak nejpozději do okamžiku neodvolatelnosti
podle článku 66. Souhlas s provedením řady platebních transakcí může být odvolán s tím
účinkem, že každá budoucí platební transakce bude považována za neautorizovanou.

(2) Souhlas plátce s inkasem nelze odvolat poté, co
uplynula provozní doba poskytovatele plátce
bezprostředně předcházející dni, který byl mezi
plátcem a příjemcem sjednán jako den, kdy má být
částka platební transakce odepsána z platebního
účtu plátce. Souhlas plátce s jinou platební
transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, nelze
odvolat poté, co plátce předal svůj souhlas příjemci;
ustanovení § 106 odst. 2 tím není dotčeno.
(3) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž
plátce může po uplynutí lhůt uvedených v odstavci
2 odvolat souhlas s platební transakcí, k níž dává
platební příkaz příjemce, se vyžaduje souhlas
příjemce.
(4) Plátce a jeho poskytovatel se mohou dohodnout,
že poskytovateli náleží úplata za odvolání souhlasu
plátce s platební transakcí, byl-li souhlas odvolán
po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nebo 2.
(5) Souhlasil-li plátce s několika platebními
transakcemi současně, posuzují se podmínky pro
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odvolání jeho souhlasu u každé platební transakce
zvlášť.
32007L0064

Neodvolatelnost platebního příkazu

čl. 66

1. Členské státy zajistí, aby uživatel platebních služeb nemohl platební příkaz odvolat, jakmile
poskytovatel platebních služeb plátce tento příkaz přijal, není-li v tomto článku stanoveno jinak.
2. V případě platební transakce z podnětu nebo prostřednictvím příjemce nemůže plátce odvolat
platební příkaz po předání platebního příkazu nebo poté, co dal svůj souhlas s provedením
platební transakce příjemci.
3. V případě inkasa a aniž jsou dotčena práva na vrácení peněžních prostředků, však může
plátce platební příkaz odvolat nejpozději do konce pracovního dne předcházejícího dni
dohodnutému pro odepsání peněžních prostředků z účtu.
4. V případě uvedeném v čl. 64 odst. 2 může uživatel platebních služeb odvolat platební příkaz
nejpozději do konce pracovního dne předcházejícího dohodnutému dni.
5. Po uplynutí lhůt stanovených v odstavcích 1 až 4 může být platební příkaz odvolán pouze,
pokud se tak uživatel platebních služeb a jeho poskytovatel platebních služeb dohodnou. V
případě uvedeném v odstavcích 2 a 3 se rovněž vyžaduje souhlas příjemce. Bylo-li tak
dohodnuto v rámcové smlouvě, může poskytovatel platebních služeb za odvolání účtovat
poplatek.

§ 103 odst. 1

§ 106

(1) V případě platební transakce, k níž dává platební
příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím
příjemce, je plátce oprávněn do 8 týdnů ode dne, kdy
byla částka platební transakce odepsána z jeho
platebního účtu, požadovat vrácení částky
autorizované platební transakce, jestliže

32007L0064
čl. 63 odst. 1

Odvolání platebního příkazu

32007L0064

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

čl. 66

1. Členské státy zajistí, aby plátce mohl požádat o vrácení peněžních prostředků autorizované
platební transakce z podnětu nebo prostřednictvím příjemce podle článku 62, a to ve lhůtě osmi
týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu.

viz § 98a

(2) Platební příkaz s odloženou splatností nelze
odvolat poté, co uplynula provozní doba
poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v
němž je platební příkaz přijat.
(3) Platební příkaz, který dává plátce
prostřednictvím příjemce, nelze odvolat poté, co jej
plátce předal příjemci.
(4) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž
plátce může po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3
odvolat platební příkaz, který dává prostřednictvím
příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.
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(5) Uživatel, který dává platební příkaz, a jeho
poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli
náleží úplata za odvolání platebního příkazu, byl-li
platební příkaz odvolán po uplynutí lhůt uvedených
v odstavcích 1 až 3.
(6) Dal-li uživatel platební příkaz k několika
platebním transakcím současně, posuzují se
podmínky pro odvolání platebního příkazu u každé
platební transakce zvlášť.
§ 109 odst. 1

§ 112

(1) Poskytovatel plátce zajistí, aby částka platební
transakce byla připsána na účet poskytovatele
příjemce nejpozději do konce následujícího
pracovního dne po okamžiku přijetí platebního
příkazu.

32007L0064

Lhůta pro provedení platební transakce
spočívající ve vložení hotovosti na platební účet

32007L0064

Hotovost složená na platební účet

čl. 71

Složí-li spotřebitel hotovost na platební účet vedený u poskytovatele platebních služeb v měně
daného platebního účtu, zajistí tento poskytovatel platebních služeb, aby částka byla dána k
dispozici s dnem valuty ihned po okamžiku přijetí peněžních prostředků. Není-li uživatel
platebních služeb spotřebitelem, částka bude dána k dispozici a valutována nejpozději
následující pracovní den po jejich obdržení.

Den valuty

32007L0064

Den valuty a dostupnost peněžních prostředků

(1) Den valuty nastává v případě odepsání částky
platební transakce z platebního účtu plátce nejdříve
okamžikem přijetí platebního příkazu.

čl. 73

1. Členské státy zajistí, aby dnem valuty u částky připsané na platební účet příjemce byl
nejpozději pracovní den, kdy je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele
platebních služeb příjemce. Poskytovatel platebních služeb příjemce zajistí, aby příjemce měl
částku platební transakce k dispozici okamžitě poté, co je tato částka připsána na účet
poskytovatele platebních služeb příjemce.

čl. 69 odst. 1

(1) Vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na
platební účet hotovost v měně členského státu, ve
které je platební účet veden, připíše poskytovatel
částku platební transakce na platební účet příjemce
neprodleně po přijetí hotovosti. V témže okamžiku
nastává den valuty.

1. Členské státy od poskytovatele platebních služeb plátce vyžadují, aby zajistil, že po okamžiku
přijetí podle článku 64 bude částka platební transakce připsána na účet poskytovatele platebních
služeb příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Do 1. ledna 2012 se však
plátce a jeho poskytovatel platebních služeb mohou dohodnout na lhůtě, která nepřekročí tři
pracovní dny. U platebních transakcí, k nimž byl dán platební příkaz na papíře, mohou být tyto
lhůty prodlouženy o další pracovní den.

(2) Vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na
platební účet hotovost v měně jiného než členského
státu, ve které je platební účet veden, nebo vloží-li
uživatel, který není spotřebitelem ani drobným
podnikatelem, na platební účet hotovost v měně, ve
které je platební účet veden, připíše poskytovatel
částku platební transakce na platební účet
nejpozději následující pracovní den po dni přijetí
hotovosti. Nejpozději uplynutím této lhůty nastává
den valuty.
§ 114

(2) Den valuty nastává v případě připsání částky
platební transakce na platební účet příjemce
nejpozději okamžikem, kdy je částka platební

2. Členské státy zajistí, aby dnem valuty u částky odepsané z platebního účtu plátce byl nejdříve
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transakce připsána na účet poskytovatele příjemce.

okamžik, kdy je částka platební transakce odepsána z tohoto platebního účtu.

(3) Okamžikem připsání částky platební transakce
na platební účet příjemce musí být částka platební
transakce k dispozici příjemci.
§ 117 odst. 1

(1) Poskytovatel plátce odpovídá plátci za
nesprávně provedenou platební transakci, ledaže
plátci a tam, kde to připadá v úvahu, také
poskytovateli příjemce doloží, že částka nesprávně
provedené platební transakce byla připsána na účet
poskytovatele příjemce. Jestliže neodpovídá za
nesprávně
provedenou
platební
transakci
poskytovatel plátce plátci, odpovídá za ni
poskytovatel příjemce příjemci.

32007L0064

Neprovedení nebo nesprávné provedení transakce

čl. 75

1. Je-li platební příkaz předložen plátcem, pak aniž jsou dotčeny článek 58, čl. 74 odst. 2 a 3 a
článek 78, nese jeho poskytovatel platebních služeb vůči němu odpovědnost za správné
provedení platební transakce, ledaže by mohl plátci, a tam, kde je to podstatné, i poskytovateli
platebních služeb příjemce, prokázat, že poskytovatel platebních služeb příjemce částku platební
transakce obdržel v souladu s čl. 69 odst. 1; v takovém případě nese poskytovatel platebních
služeb příjemce vůči příjemci odpovědnost za správné provedení platební transakce.
Pokud nese odpovědnost podle prvního pododstavce poskytovatel platebních služeb plátce, vrátí
bez zbytečného odkladu částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce plátci
a uvede, kde to přichází v úvahu, platební účet, z nějž byla částka odepsána, do stavu, v jakém
byl, kdyby k nesprávně provedené platební transakci nedošlo.
Pokud nese odpovědnost podle prvního pododstavce poskytovatel platebních služeb příjemce,
dá částku platební transakce okamžitě k dispozici příjemci a případně připíše příslušnou částku
ve prospěch platebních účtu příjemce.
V případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce, byl-li platební příkaz
předložen plátcem, vyvine jeho poskytovatel platebních služeb bez ohledu na odpovědnost
podle tohoto odstavce na žádost okamžité úsilí k vysledování platební transakce a informuje
plátce o výsledku.
2. Je-li platební příkaz předložen příjemcem nebo prostřednictvím příjemce, pak aniž jsou
dotčeny článek 58, čl. 74 odst. 2 a 3 a článek 78, má poskytovatel platebních služeb příjemce
vůči tomuto příjemci odpovědnost za správné předání platebního příkazu poskytovateli
platebních služeb plátce v souladu s čl. 69 odst. 3. Pokud nese poskytovatel platebních služeb
příjemce odpovědnost podle tohoto pododstavce, předá neprodleně dotyčný platební příkaz
znovu poskytovateli platebních služeb plátce.
Aniž jsou dotčeny článek 58, čl. 74 odst. 2 a 3 a článek 78, nese poskytovatel platebních služeb
příjemce navíc vůči tomuto příjemci odpovědnost za zpracování platební transakce v souladu se
svými povinnostmi podle článku 73.
Pokud nese odpovědnost poskytovatel platebních služeb příjemce podle tohoto pododstavce,
zajistí, aby částka platební transakce byla příjemci k dispozici neprodleně poté, co byla připsána
na účet poskytovatele platebních služeb příjemce.
V případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce, za niž poskytovatel
platebních služeb příjemce nenese odpovědnost podle prvního a druhého pododstavce, nese
poskytovatel platebních služeb plátce odpovědnost vůči tomuto plátci. Pokud nese poskytovatel
platebních služeb plátce odpovědnost v tomto smyslu, vrátí řádně a bez zbytečného odkladu
částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce příjemci a platební účet, z
nějž byla položka odepsána, uvede do stavu, v jakém by byl, pokud by k nesprávně provedené

5

platební transakci nedošlo.
V případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce, pokud byl platební příkaz
předložen příjemcem nebo prostřednictvím příjemce, vyvine jeho poskytovatel platebních
služeb bez ohledu na odpovědnost podle tohoto odstavce na žádost okamžité úsilí k dohledání
platební transakce a informuje příjemce o výsledku.
3. Kromě toho nesou poskytovatelé platebních služeb vůči svým uživatelům platebních služeb
odpovědnost za veškeré poplatky, které vybírají, a veškeré úroky, které jsou vůči uživateli
platebních služeb uplatňovány v důsledku neprovedení nebo nesprávného provedení platební
transakce.
§ 117 odst. 4

(4) Jestliže poskytovatel plátce odpovídá plátci za
nesprávně provedenou platební transakci a plátce
mu neoznámí, že netrvá na provedení platební
transakce, poskytovatel plátce neprodleně zajistí
připsání částky nesprávně provedené platební
transakce na účet poskytovatele příjemce a

32007L0064

viz § 117 odst.1

čl. 75

a) uvede platební účet plátce do stavu, v němž by
byl, kdyby poskytovatel plátce provedl platební
transakci správně, nebo
b) vrátí nesprávně zaplacenou úplatu a ušlé úroky
plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v
úvahu.
§ 117 odst. 5

(5) Jestliže poskytovatel příjemce odpovídá
příjemci za nesprávně provedenou platební
transakci, poskytovatel příjemce neprodleně

32007L0064

viz § 117 odst.1

čl. 75

a) uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by
byl, kdyby poskytovatel příjemce provedl platební
transakci správně, nebo
b) dá částku nesprávně provedené platební
transakce, včetně nesprávně zaplacené úplaty a
ušlých úroků, k dispozici příjemci, jestliže postup
podle písmene a) nepřipadá v úvahu.
§ 117 odst. 6

(6) V případě platební transakce, k níž dává platební
příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím
příjemce, se odstavce 1 až 5 nepoužijí, jestliže
poskytovatel příjemce nesplnil povinnost předat
platební příkaz poskytovateli plátce. Poskytovatel
příjemce příjemci na jeho žádost doloží, zda tuto
povinnost splnil.

32007L0064

viz § 117 odst.1

čl. 75
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§ 120 odst. 2

§ 121

(2) Právo vyplývající z neautorizované nebo
nesprávně provedené platební transakce nevylučuje
právo na náhradu škody nebo na vrácení
bezdůvodného obohacení. Čeho však lze vůči
poskytovateli
dosáhnout
uplatněním
práva
vyplývajícího z neautorizované nebo nesprávně
provedené platební transakce, toho se nelze
domáhat z jiného právního důvodu.

32007L0064

Dodatečná finanční náhrada

čl. 76

Jakákoli dodatečná finanční náhrada, jež není stanovena v tomto oddílu, může být stanovena v
souladu s právem, které se vztahuje na smlouvu uzavřenou mezi uživatelem platebních služeb a
jeho poskytovatelem platebních služeb.

Lhůta pro oznámení neautorizované
nesprávně provedené platební transakce

32007L0064

Oznámení o neautorizovaných nebo nesprávně provedených transakcích

čl. 58

Uživatel platebních služeb získá od poskytovatele platebních služeb nápravu pouze v případě, že
svému poskytovateli platebních služeb neprodleně po zjištění a nejpozději do třinácti měsíců
ode dne odepsání částky z účtu oznámí všechny neautorizované nebo nesprávně provedené
platební transakce vedoucí ke vzniku nároku, včetně nároku podle článku 75; to neplatí v
případě, kdy poskytovatel platebních služeb, kde to připadalo v úvahu, neposkytl nebo
nezpřístupnil informace o dané platební transakci v souladu s hlavou III.

nebo

(1) Plátce může právo vyplývající z neautorizované
nebo nesprávně provedené platební transakce
uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu,
oznámí-li neautorizovanou nebo
nesprávně
provedenou platební transakci poskytovateli bez
zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl,
nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla
částka platební transakce odepsána z platebního
účtu plátce nebo kdy byla plátcem jinak dána
k dispozici k provedení platební transakce.
(2) Příjemce může právo vyplývající z nesprávně
provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo
u jiného příslušného orgánu, oznámí-li nesprávně
provedenou platební transakci poskytovateli bez
zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl,
nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla
částka platební transakce připsána na platební účet
příjemce nebo kdy byla příjemci jinak dána
k dispozici.
(3) Poruší-li poskytovatel povinnost uvedenou v §
86, 87, 90 nebo 91, lhůty pro oznámení
neautorizované nebo nesprávně provedené platební
transakce neběží, dokud poskytovatel tuto
povinnost nesplní alespoň dodatečně.
(4) Neoznámí-li uživatel neautorizovanou nebo
nesprávně provedenou platební transakci včas a
namítne-li poskytovatel opožděné oznámení, soud
nebo jiný příslušný orgán právo vyplývající
z neautorizované nebo nesprávně provedené
platební transakce uživateli nepřizná.
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§ 123

§ 124c

§ 133 odst. 1

Zproštění odpovědnosti

32007L0064

Neuplatnění odpovědnosti

Jestliže splnění povinnosti stanovené v tomto dílu a
v dílech 4 a 5 zabránila okolnost, která je
neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli
povinné strany a jejíž následky nemohla povinná
strana odvrátit, neodpovídá povinná strana za
nesplnění této povinnosti.

čl. 78

Odpovědnost podle kapitol 2 a 3 se nepoužije v případech neobvyklých a nepředvídatelných
okolností, nezávislých na vůli strany dovolávající se těchto okolností, jejichž následkům by
nebylo možné přes veškeré úsilí zabránit, nebo v případech, kdy je poskytovatel platebních
služeb vázán jinými právními povinnostmi vyplývajícími z vnitrostátních právních předpisů
nebo právních předpisů Společenství.

Požaduje-li zpětnou výměnu osoba přijímající
elektronické peníze, která není spotřebitelem, §
124a odst. 2 a 3 a § 124b odst. 3 se nepoužijí.
V takovém případě se podmínky zpětné výměny
řídí smlouvou mezi vydavatelem a osobou
přijímající elektronické peníze.

32009L0110

7. Bez ohledu na odstavce 4, 5 a 6 upravuje práva osoby přijímající elektronické peníze jiné než
spotřebitele na zpětnou výměnu smlouva mezi vydavatelem elektronických peněz a touto
osobou.

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím,
že

32009R0924

Sankce

čl. 13

Aniž je dotčen článek 17, členské státy stanoví do 1. června 2010 sankce za porušení tohoto
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 29.
října 2010 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

32012R0260

Členské státy stanoví do 1. února 2013 sankce za porušení tohoto nařízení, a přijmou veškerá
opatření nezbytná k jejich uplatňování. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení a opatření Komisi do 1. srpna 2013 a
neprodleně jí oznámí všechny jejich následné změny.

čl. 11 odst. 7

a) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 924/20092) neúčtuje
uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako
za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty
ve stejné měně,
b) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 nesdělí
uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu
(IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),
c) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neuvede
mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj
identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu
uživatele nebo v příloze k němu, nebo
d) v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 924/2009 sjedná, platí nebo
požaduje mezibankovní poplatek.
§ 133a odst. 1

(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

čl. 11 odst. 1
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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,
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.
§ 133a odst. 2

(2) Provozovatel platebního systému malých plateb
se dopustí správního deliktu tím, že

32012R0260

viz § 133a odst. 1

čl. 11 odst. 1

v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012

9

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.
§ 133a odst. 3

(3) Účastník platebního systému malých plateb,
který nemá provozovatele, se dopustí správního
deliktu tím, že

32012R0260

viz § 133a odst. 1

čl. 11 odst. 1

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.
§ 135a odst. 1 písm. c)

§ 135a odst. 4

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).

32012R0260
čl. 10 odst. 1

1. Členské státy určí příslušné orgány pro zajišťování dodržování tohoto nařízení, kterými
mohou být veřejné orgány, subjekty stanovené vnitrostátním právem nebo veřejné orgány, jež
jsou k tomu vnitrostátním právem výslovně zmocněny, včetně národních centrálních bank.
Členské státy mohou jako příslušné orgány určit stávající subjekty.

(4) Příslušným orgánem podle nařízení o
přeshraničních platbách a podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční
platby v Evropské unii2) a podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího požadavky pro
úhrady a inkasa v eurech2) je v České republice
Česká národní banka..

32012R0260

viz § 135a odst. 1 písm. c)

čl. 10 odst. 1
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32009R0924

Příslušné orgány

čl. 9

Členské státy určí příslušné orgány zajišťující dodržování tohoto nařízení.
Členské státy oznámí Komisi tyto příslušné orgány do 29. dubna 2010. Neprodleně oznámí
Komisi jakékoli následné změny týkající se těchto orgánů.
Členské státy mohou určit, že příslušnými orgány budou subjekty, které již existují.
Členské státy po příslušných orgánech požadují,aby účinně kontrolovaly dodržování tohoto
nařízení, a přijmou veškerá opatření, jež jsou k zajištění dodržování tohoto nařízení nezbytná.

320007L0064
čl. 82 odst. 2

§ 135e

Přijímání podnětů

32012R0260

Přijme-li Česká národní banka podnět k
zahájení řízení z moci úřední7) ve věci
porušení povinnosti poskytovatele nebo
vydavatele stanovené tímto zákonem nebo
obdobnými ustanoveními právních předpisů
jiného členského státu, jimiž se řídí právní
vztah ze smlouvy o platebních službách nebo
ze smlouvy o vydání elektronických peněz,
nebo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím přeshraniční platby v Evropské
unii2) nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím požadavky pro
úhrady a inkasa v eurech2), odpoví na něj do
60 dnů ode dne, kdy podnět přijala, i když o to
ten, kdo podnět podal, nepožádal. Jestliže to
připadá v úvahu, informuje jej Česká národní
banka zároveň o možnosti mimosoudního
řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli
nebo mezi držiteli a vydavateli podle jiného
právního předpisu8).

čl. 10 odst. 1

32009R0924

2. V případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení vnitrostátních právních předpisů
přijatých podle hlav III a IV jsou příslušnými orgány podle odstavce 1 příslušné orgány
domovského členského státu poskytovatele platebních služeb, s výjimkou zástupců činných a
poboček provozovaných podle práva na usazování, u nichž těmito příslušnými orgány jsou
příslušné orgány hostitelského členského státu.
viz § 135a odst. 1 písm. c)

viz § 135a odst. 4

čl. 9
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Stížnosti

čl. 80

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny postupy, které uživatelům platebních služeb a jiným
zúčastněným stranám, včetně sdružení spotřebitelů, umožní podávat příslušným orgánům
stížnosti ohledně údajného porušení ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se
provádí tato směrnice, ze strany poskytovatelů platebních služeb.
2. Tam, kde je to vhodné, a aniž je dotčeno právo na podání žaloby k soudu podle vnitrostátního
procesního práva, obsahuje odpověď příslušných orgánů stěžovateli informaci o existenci
mimosoudních postupů zavedených podle článku 83.

Čl. II

Ustanovení
novely zákona č.
38/2004 Sb., o
pojišťovacích
zprostředkovatelích
§ 21a odst. 1

Ustanovení § 133a odst. 1 písm. a) až i) zákona č.
284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne 31.
října 2016, nebo za rok ode dne, kdy Česká
republika přijme euro jako svou zákonnou měnu,
pokud tato skutečnost nastane dříve.

Obsah

(1) Pojistitel je povinen klientovi před uzavřením
pojistné smlouvy poskytnout informace o
a)

sobě, kterými jsou
1. název pojistitele,
2. název členského státu, kde má pojistitel
svoje sídlo, a tam, kde to přichází v
úvahu, adresa agentury nebo pobočky
pojistitele, která uzavírá pojistnou
smlouvu,
3. adresa sídla pojistitele, popřípadě
agentury nebo pobočky, která uzavírá
pojistnou smlouvu, a
4. místo zápisu pojistitele v obchodním
nebo obdobném veřejném rejstříku, jeho
identifikační číslo nebo odpovídající
prostředek identifikace v takovém
rejstříku a informace o názvu a sídle

32012R0260
čl.16 odst. 8

8. Poskytovatelé platebních služeb nacházející se v členském státě, jehož měnou není euro, a
uživatelé platebních služeb využívající platební službu v takovém státě musí dodržovat
požadavky stanovené v článcích 4 a 5 od 31. října 2016. Provozovatelé platebních systémů
malých plateb pro členský stát, jehož měnou není euro, musí dodržovat požadavky čl. 4 odst. 2
od 31. října 2016.
Je-li však euro jako měna takového členského státu zavedeno před 31. říjnem 2015, musí
poskytovatelé platebních služeb nebo případně provozovatelé platebních systémů malých plateb
nacházející se v tomto členském státě a uživatelé platebních služeb využívající platebních
služeb v tomto členském státě dodržovat uvedené požadavky do jednoho roku ode dne, kdy
tento členský stát přistoupil k eurozóně, avšak ne před uplynutím příslušných lhůt stanovených
pro členské státy, jejichž měnou bylo euro ke dni 31. března 2012.

CELEX
Ustanovení

Obsah

31992L0049

1. Před uzavřením pojistné smlouvy informuje pojišťovna pojistníka o

čl. 31 odst. 1

— rozhodném právu smlouvy tam, kde strany nemají volný výběr práva, nebo o
tom, že strany mají možnost volného výběru rozhodného práva smlouvy, a v posledním případě
s uvedením rozhodného práva, které navrhuje pojistitel,
— způsobu vyřizování stížností pojistníků v záležitostech smluv, včetně případné existence
instituce, na kterou je možno se se stížnostmi obracet, aniž je dotčeno právo pojistníků obrátit se
na soud.

31992L0049
čl. 43 odst. 2 a 3

2. Pokud je pojištění nabízeno v rámci práva usazování nebo volného pohybu služeb, musí být
pojistník před uzavřením jakéhokoli závazku uvědoměn o tom, ve kterém členském státě se
nachází sídlo, případně pobočka, se kterou má být smlouva uzavřena.
Každý doklad vydaný pojistníkovi musí obsahovat údaje uvedené v prvním pododstavci.
Povinnosti stanovené v prvních dvou pododstavcích se nevztahují na rizika uvedená v čl. 5
písm. d) směrnice 73/239/EHS.
3. Smlouva nebo jakýkoli jiný doklad poskytující krytí spolu s nabídkou pojištění, pokud je pro
pojistitele závazná, musí uvádět adresu sídla a případně pobočky pojišťovny, která poskytuje
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b)

c)

orgánu odpovědného za výkon dohledu
nad jeho činností, jedná-li se o pojistnou
smlouvu uzavíranou na dálku,
způsobu vyřizování stížností pojistníků,
pojištěných, obmyšlených nebo oprávněných
osob, včetně možnosti obrátit se se stížností
na Českou národní banku nebo s návrhem
na finančního arbitra, a
právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam,
kde strany nemají možnost volby práva
rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo
právu, které navrhuje pojistitel v případech,
kdy strany mají možnost volby rozhodného
práva.

krytí.
Každý členský stát může požadovat, aby jméno a adresa zástupce pojišťovny uvedeného v čl.
12a odst. 4 směrnice 88/357/EHS byly také uvedeny v dokladech zmíněných v prvním
pododstavci.

32002L0065
čl. 3 odst. 1 bod 1

Než je spotřebitel zavázán jakoukoli smlouvou uzavřenou na dálku nebo nabídkou, jsou mu
s náležitým předstihem poskytnuty tyto informace ohledně:
1. poskytovatele
a) totožnost a hlavní činnost poskytovatele, geografická adresa, na níž je poskytovatel usazen,
a každá jiná geografická adresa pro vztahy spotřebitele s poskytovatelem;
b) totožnost zástupce poskytovatele usazeného v domovském členském státě spotřebitele a
geografická adresa pro vztahy spotřebitele se zástupcem, jestliže takový zástupce existuje;
c) pokud má spotřebitel obchodní vztahy s jiným podnikatelem, než je poskytovatel, totožnost
tohoto podnikatele, postavení, v němž vystupuje vůči spotřebiteli, a geografická adresa pro
vztah spotřebitele s tímto podnikatelem;
d) je-li poskytovatel zapsán v obchodním nebo podobném veřejném rejstříku, obchodní
rejstřík, v němž je poskytovatel zapsán, a jeho registrační číslo nebo rovnocenný prostředek
identifikace v tomto rejstříku;
e) podléhá-li činnost poskytovatele povolovacímu režimu, údaje o příslušném orgánu dohledu;

32002L0083

A. Před uzavřením smlouvy

Příloha III, díl A,
bod 1 až 3

Informace o pojišťovně
a) 1 Jméno pojišťovny a její právní forma
a) 2 Jméno členského státu, ve kterém se nachází sídlo a případně agentura nebo pobočka, se
kterou je smlouva uzavírána
a) 3 Adresa sídla a případně agentury nebo pobočky, se kterou je smlouva uzavírána

32002L0083
Příloha III, díl A,
bod 15 a 16

a) 15 Opatření pro vyřizování stížností pojistníků, pojištěných osob nebo osob oprávněných
podle smluv, včetně případně existence orgánu pro vyřizování stížností, aniž je dotčeno právo
zahájit soudní řízení
a) 16 Rozhodné právo smlouvy, pokud strany nemají volný výběr, nebo pokud si strany mohou
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zvolit rozhodné právo, právo, které pojistitel navrhuje zvolit
§ 21a odst. 2

(2) Pojistitel je dále povinen klientovi před
uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění
osob poskytnout informace o závazku, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

§ 21a odst. 3

b)
c)
d)

Informace o závazku

Příloha III, díl A,
bod 4 až 14

a) 4 Definice všech pojištění a všech opcí
a) 5 Doba trvání smlouvy
a) 6 Způsoby uzavření smlouvy
a) 7 Způsoby platby pojistného a trvání plateb
a) 8 Způsoby výpočtu a rozdělení bonusů
a) 9 Údaje o hodnotě odbytného a výplat a výši, ve které jsou garantovány
a) 10 Přiměřené informace o pojistném za každé pojištění, za hlavní pojištění a případně
doplňkové pojištění
a) 11 Pro pojistky spojené s fondy definice jednotek, se kterými jsou plnění spojena
a) 12 Údaje o povaze podkladových aktiv pro pojistky spojené s fondy
a) 13 Podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
a) 14 Obecné informace o daňovém režimu použitelnému na typ pojistky

32002L0065

d) upozornění na možnost, že mohou existovat další daně a/nebo náklady, které nejsou placeny
prostřednictvím poskytovatele nebo jím fakturovány;

charakteristika všech pojištění a všech
opcí,
pojistná doba,
způsoby zániku pojištění,
způsoby a doba placení pojistného,
způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud
jsou obsahem pojištění,
způsob určení výše odkupného,
informace o výši pojistného za každé sjednané
pojištění včetně doplňkového pojištění, pokud
bylo požadováno,
v případě pojištění vázaného na investiční
podíly definice podílů, na které je vázáno
pojistné plnění,
povaha podkladových aktiv pro pojištění
vázané na investiční podíly,
podmínky a lhůty týkající se možnosti
odstoupení od pojistné smlouvy, způsob
určení možných odečítaných částek a
informace o adrese, na kterou je možno
odstoupení od pojistné smlouvy zaslat, a
obecné informace o daňových právních
předpisech, které se vztahují k danému
pojištění.

(3) Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se
pojištění osob uzavírané na dálku je pojistitel
povinen poskytnout klientovi také informace o
a)

32002L0083

existenci daní, poplatků a jiných peněžitých
plněních, které nejsou hrazeny pojistitelem
nebo jím nejsou ukládány,
zvláštních platbách za použití prostředku
komunikace na dálku,
minimální délce trvání pojištění a
jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se
souhlasem
klienta
bude
pojistitel
komunikovat s pojistníkem během trvání
pojištění a ve kterých jsou poskytovány
pojistné podmínky a další informace podle
tohoto ustanovení.

čl. 3 odst. 1 bod 2

g) veškeré zvláštní dodatečné náklady pro spotřebitele související s používáním prostředků
dálkové komunikace, jsou-li fakturovány;
32002L0065
čl. 3 odst. 1 bod 3

b) minimální doba trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě trvalého nebo opakujícího se
poskytování finančních služeb;
g) v jakém jazyce nebo jazycích jsou dodány smluvní podmínky a předběžné informace uvedené
v tomto článku a dále, v jakém jazyce nebo jazycích se poskytovatel se souhlasem spotřebitele
zavazuje komunikovat po dobu trvání této smlouvy uzavřené na dálku;
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§ 21a odst. 4

§ 21a odst. 5 písm. a) a
d)

(4) V případě pojistné smlouvy týkající se pojištění
osob a uzavírané na dálku je pojistitel povinen
informovat klienta, že na vyžádání může obdržet
další informace, a o povaze těchto informací.

32002L0065

(5) V případech týkajících se životního pojištění, ve
kterém má být klient nositelem investičního rizika a
kdy je toto pojištění spojené se standardním fondem
kolektivního
investování,
vnitřním
fondem
pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou odvozenou
hodnotou, je pojistitel povinen informovat klienta o

32002L0065

a)
d)

čl. 3 odst. 1 bod 2
písm. c)

Poskytovatel informuje spotřebitele, že jsou na vyžádání k dispozici další informace a jakou
povahu tyto informace mají.

c) případné upozornění na to, že finanční služba je spojena s nástroji zahrnujícími zvláštní rizika
spojená s jejich specifickými vlastnostmi nebo operacemi, které mají být provedeny, nebo
jejichž cena závisí na kolísání finančních trhů ležících mimo veškerou kontrolu poskytovatele, a
že výkony v minulosti nejsou ukazateli budoucích výkonů

riziku investice s uvedením charakteru rizika
nebo o tom, kde je možno tuto informaci
získat,
předpokládaných
nebo
možných
výnosech nebo vlastnostech investice,
přičemž nesmějí být uváděny údaje pouze za
vybrané nebo vybraná časová období, ve
kterých
bylo
dosaženo
mimořádné
výnosnosti, a o tom, že minulé výnosy nejsou
zárukou budoucích výnosů.

§ 21b písm. a) až c)
Pojistitel je povinen během trvání pojištění
poskytnout pojistníkovi informace
a)
o jakékoliv změně názvu pojistitele nebo
adresy jeho sídla a tam, kde to přichází v
úvahu, i o změně adresy agentury nebo
pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu,
b)
uvedené v § 21a odst. 2 písm. a) až i) při
jakékoliv změně pojistných podmínek nebo
při změně právního předpisu, kterým se řídí
vztahy vzniklé z pojistné smlouvy,
c)
o každoročním stavu bonusů,
§ 21c odst. 1

čl. 3 odst. 3 poslední
pododst.

(1) Pojistitel je povinen poskytnout informace
uvedené v § 21a a § 21b jasným a přesným
způsobem, písemně a v českém jazyce. Tyto
informace mohou být poskytnuty i v jiném než v
českém jazyce, pokud to výslovně klient nebo
pojistník požaduje nebo pokud má možnost volby
práva, které bude pro pojistnou smlouvu použito.

32002L0083

B. Během trvání smlouvy

Příloha III, díl B

Navíc ke všeobecným a zvláštním pojistným podmínkám musí pojistník během doby trvání
smlouvy dostávat tyto informace.
Informace o pojišťovně
b) 1 Jakákoli změna jména pojišťovny, její právní formy nebo adresy jejího sídla a případně
agentury nebo pobočky, s nimiž je smlouva uzavřena
Informace o závazku
b) 2 Všechny informace uvedené v bodech a) 4 až a) 12) dílu A v případě změny v pojistných
podmínkách nebo změny právních předpisů použitelných pro smlouvu
b) 3 Každý rok informace o stavu bonusů

32002L0083
Příloha III, úvodní
odstavec

Následující informace, které mají být sděleny pojistníkům před uzavřením smlouvy (A) nebo
během doby smlouvy (B), musí být poskytnuty jasně a přesně, písemně a v úředním jazyce
členského státu závazku.
Tyto informace však mohou být v jiném jazyce, pokud o to pojistník požádá a umožňují to
právní předpisy členského státu nebo pokud si pojistník může zvolit rozhodné právo.
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§ 21c odst. 2

(2) Informace podle § 21a je pojistitel povinen
poskytnout v dostatečné době před tím, než je klient
pojistnou smlouvou vázán.

32002L0065

Informace poskytované spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku

čl. 3, návětí

3. Než je spotřebitel zavázán jakoukoli smlouvou uzavřenou na dálku nebo nabídkou, jsou mu s
náležitým předstihem poskytnuty tyto informace ohledně:

32002L0065

Poskytovatel v předstihu sdělí spotřebiteli veškeré smluvní podmínky a informace uvedené v čl.
3 odst. 1 a článku 4 na papíře nebo jiném trvanlivém médiu, které je dostupné a přístupné
spotřebiteli, než je spotřebitel zavázán nějakou smlouvou uzavřenou na dálku nebo nabídkou.

čl. 5 odst. 1
§ 21c odst. 3

§ 21c odst. 4

(3) Informace podle § 21a odst. 3 a 4 je pojistitel
povinen poskytnout na trvalém nosiči dat.

32002L0065

(4) Pojistník má právo obdržet kdykoli během
trvání pojištění uzavřeného na dálku pojistné
podmínky v tištěné podobě a změnit způsob
komunikace na dálku.

32002L0065

čl. 5 odst. 1

čl. 5 odst. 3

Poskytovatel v předstihu sdělí spotřebiteli veškeré smluvní podmínky a informace uvedené v čl.
3 odst. 1 a článku 4 na papíře nebo jiném trvanlivém médiu, které je dostupné a přístupné
spotřebiteli, než je spotřebitel zavázán nějakou smlouvou uzavřenou na dálku nebo nabídkou.

Kdykoli během smluvního vztahu je spotřebitel na svou žádost oprávněn obdržet smluvní
podmínky na papíře. Kromě toho je spotřebitel oprávněn měnit používané prostředky dálkové
komunikace, ledaže je to neslučitelné s uzavřenou smlouvou nebo s povahou poskytované
finanční služby.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

32009R0924

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

32012R0260

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

32007L0064

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, v platném znění

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

31992L0049

Směrnice Rady ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a
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88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění)
32002L0065

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění
finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady
90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES

32002L0083

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 o životním
pojištění
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