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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne … 2014,
kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platebním styku
Čl. I
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č.
139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 úvodní části ustanovení se slova „použitelný předpis Evropské unie2)“ nahrazují
slovy „použitelné předpisy Evropské unie2)“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„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.“.

2.

V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „provedení převodu“ nahrazují slovem „převod“.

CELEX: 32007L0064

3.

V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „podle devizového zákona“ zrušují.

4.

V § 3 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo „prodeje“ vkládá čárka.

5.

V § 3 odst. 3 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nad rámec tohoto placení
(cashback)“.

CELEX: 32007L0064

6.

V § 19 se slova „nejsou vkladem“ nahrazují slovy „se nepovažují za vklad přijatý
platební institucí“.

CELEX: 32007L0064

-27.

Na konci textu § 19 se doplňují slova „ani za elektronické peníze“.

CELEX: 32007L0064

8.

V § 20 odst. 1 písm. a) se slovo „drženy“ nahrazuje slovem „evidovány“.

CELEX: 32007L0064

9.

V části druhé hlavě III se díl 4 včetně nadpisu zrušuje.

10.

V § 52e odst. 1 písm. a) se slovo „drženy“ nahrazuje slovem „evidovány“.

CELEX: 32007L0064
CELEX: 32009L0110

11.

V § 58 odst. 1 větě čtvrté se slova „odnětí povolení k činnosti instituce elektronických
peněz“ nahrazují slovy „zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého
rozsahu“.

12.

V § 58 odst. 2 se slovo „rozsah“ nahrazuje slovem „rozsahu“.

13.

V § 75 odst. 2 písm. a) se číslo „115,“ a část věty za středníkem včetně středníku
zrušují.

14.

V § 77 odst. 3 se slovo „přijetí“ nahrazuje slovem „použití“.

CELEX: 32007L0064

15.

V § 82 písm. c) se číslo „106“ nahrazuje číslem „98a“.

16.

V § 95 odst. 1 větě první se slovo „písemně“ zrušuje.

CELEX: 32007L0064

17.

V části čtvrté hlavě I dílu 4 se na konci nadpisu oddílu 1 doplňují slova „a jeho
odvolání“.

18.

Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:
„§ 98a

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

-3Souhlas 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 odvolání jeho souhlasu u každé platební transakce zvlášť.“.
CELEX: 32007L0064

19.

V § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „byly peněžní prostředky odepsány“
nahrazují slovy „byla částka platební transakce odepsána“.

CELEX: 32007L0064

20.

§ 106 včetně nadpisu zní:
„§ 106
Odvolání platebního příkazu

(1) Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není platební příkaz
přijat.
(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.
(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.“.
CELEX: 32007L0064

21.

V nadpisu pod označením § 109 se slova „připsání peněžních prostředků na účet
poskytovatele příjemce“ nahrazují slovy „provedení platební transakce
poskytovatelem plátce“.

22.

V § 109 odst. 1 se slova „peněžní prostředky byly připsány“ nahrazují slovy „částka
platební transakce byla připsána“.

-4CELEX: 32007L0064

23.

V nadpisu pod označením § 110 se slova „připsání peněžních prostředků na platební
účet příjemce“ nahrazují slovy „provedení platební transakce poskytovatelem
příjemce“.

24.

V nadpisu pod označením § 111 se za slovo „Lhůta“ vkládají slova „pro provedení“.

25.

V § 111 větě druhé se slova „peněžní prostředky připsány“ nahrazují slovy „částka
platební transakce připsána“ a slovo „dány“ se nahrazuje slovem „dána“.

26.

§ 112 včetně nadpisu zní:
„§ 112

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet
(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.
(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.“.
CELEX: 32007L0064

27.

§ 114 včetně nadpisu zní:
„§ 114
Den valuty

(1) Den valuty nastává v případě odepsání částky platební transakce z platebního účtu
plátce nejdříve okamžikem přijetí platebního příkazu.
(2) Den valuty nastává v případě připsání částky platební transakce na platební účet
příjemce nejpozději okamžikem, kdy je částka platební transakce připsána na účet
poskytovatele příjemce.
(3) Okamžikem připsání částky platební transakce na platební účet příjemce musí být
částka platební transakce k dispozici příjemci.“.
CELEX: 32007L0064

28.

V § 117 odst. 1 a 6 se slova „řádně a včas“ zrušují.
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29.

V § 117 odst. 4 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo“
nahrazují slovy „poskytovatel plátce provedl platební transakci správně“.

CELEX: 32007L0064

30.

V § 117 odst. 5 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo“
nahrazují slovy „poskytovatel příjemce provedl platební transakci správně“.

CELEX: 32007L0064

31.

V § 119 odst. 2 větě první se slova „nesprávně provedené“ zrušují.

32.

V § 120 odstavec 2 zní:

„(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.“.
CELEX: 32007L0064

33.

§ 121 včetně nadpisu zní:
„§ 121

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
(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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34.

V § 123 se slova „oddílu 2 dílu 5“ nahrazují slovy „dílech 4 a 5“.

CELEX: 32007L0064

35.

V § 124c větě druhé se slova „o vydání elektronických peněz“ nahrazují slovy „mezi
vydavatelem a osobou přijímající elektronické peníze“.

CELEX: 32009L0110

36.

V § 132 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

37.

V § 132 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1“ zrušují, na konci odstavce 1 se tečka
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle §
135a odst. 3.“.

38.

V § 132 odst. 3 se na začátek písmene a) vkládá slovo „do“ a na konci textu písmene a)
se doplňují slova „nebo písm. d)“.

39.

§ 133 zní:
„§ 133
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

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.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).“.
CELEX: 32009R0924

40.

Za § 133 se vkládá nový § 133a, který zní:
„§ 133a
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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,
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.“.
CELEX: 32012R0260

41.

V § 134 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.
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V § 134 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno
d), které zní:
„d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle §
135a odst. 3.“.

43.

V § 134 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo d)“.

44.

V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)“.

CELEX: 32012R0260
CELEX: 32009R0924

45.

V § 135a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „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.“.

46.

V § 135a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(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.“.

CELEX: 32012R0260
CELEX: 32009R0924

47.

V § 135d odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „povahy“ nahrazuje slovy „závažnosti
a následků“.

48.

V § 135e větě první se slova „nebo přímo“ nahrazují slovem „nebo“ a za slova
„Evropské unii2)“ se vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)“.

CELEX: 32012R0260
CELEX: 32009R0924
CELEX: 32007L0064

49.

V § 142 se slova „§ 52m odst. 2“ nahrazují slovy „§ 52m odst. 3“.
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Přechodné ustanovení
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.
CELEX: 32012R0260

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. III
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 se slovo „bezhotovostně“ zrušuje.

2.

V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby
příjemci platby,
b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území
České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo
převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí
měně z území České republiky na území jiného státu.“.

3.

V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

a) vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu
u peněžního ústavu,
b) výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního
ústavu,
c) předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České
národní bance,
d) zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané
nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
e) předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů
osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
f) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících
v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
g) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících
ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.“.
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V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

5.

V § 3 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
6.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která
znějí:

„f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo
g) platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo
výkonu rozhodnutí.“.
7.

V § 4 odst. 1 se částka „350 000 Kč“ nahrazuje částkou „270 000 Kč“.

8.

V § 4 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 2
zrušuje.

9.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže
nebyla provedena bezhotovostně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
10.

V § 4 odst. 3 se slova „české nebo jakékoliv“ zrušují a slova „měnu EURo“ se nahrazují
slovy „koruny české“.

11.

V § 4 se odstavec 5 zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí
Čl. IV

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 úvodní část ustanovení zní:
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
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předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic
73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002
o zprostředkování pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o
životním pojištění.
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, v platném znění.“.
2.

V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění,“.
Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

3.

V § 1 písm. b) a c) se slovo „upravují“ zrušuje.

4.

V § 1 písm. d) se slovo „zřizuje“ zrušuje.

5.

V § 1 písm. e) se slovo „upravuje“ zrušuje.

6.

V § 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

7.

V § 3 písm. h) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

8.

Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21d, které včetně nadpisů znějí:
„Informace poskytované klientovi a pojistníkovi
§ 21a
(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
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jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku,
b) 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
c) 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.
(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)

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,
h) v případě pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno
pojistné plnění,
i) povaha podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly,
j) 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
k) 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) existenci daní, poplatků a jiných peněžitých plněních, které nejsou hrazeny pojistitelem
nebo jím nejsou ukládány,
b) zvláštních platbách za použití prostředku komunikace na dálku,
c) minimální délce trvání pojištění a
d) 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.
(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.
(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
a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci
získat,
b) neexistenci záruky návratnosti investice,
c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána, a
d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, přičemž nesmějí
být uváděny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová období, ve kterých bylo
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výnosů.
§ 21b
a)
b)
c)
d)
e)

Pojistitel je povinen během trvání pojištění poskytnout pojistníkovi informace
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,
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,
o každoročním stavu bonusů,
o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a to nejméně jednou
za čtvrtletí, a
o struktuře podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly, a to nejméně
jednou za rok.
§ 21c

(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.
(2) Informace podle § 21a je pojistitel povinen poskytnout v dostatečné době před tím,
než je klient pojistnou smlouvou vázán.
(3) Informace podle § 21a odst. 3 a 4 je pojistitel povinen poskytnout na trvalém nosiči
dat.
(4) Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojištění uzavřeného na dálku
pojistné podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.
(5) Informace podle § 21b písm. d) a e) je pojistitel povinen poskytnout způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 21d
Ustanoveními § 21a až § 21c nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku upravující
smlouvy o finančních službách uzavíraných se spotřebitelem.“.
CELEX: 31992L0049
CELEX: 32002L0065
CELEX: 32002L0083

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 až 35, která nabývají účinnosti prvním
dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a ustanovení čl. IV,
která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
A. OBECNÁ ČÁST
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
K návrhu zákona nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA). Pokud jde o adaptaci
českého právního řádu na nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa, nemohla být zvažována
alternativní řešení, neboť legislativní řešení vyplývá z právního předpisu vyšší právní síly (viz
kapitolu II.A.4 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)). Dále návrh zákona
přináší formulační a legislativně technické změny a upřesnění, jimiž se reaguje na zkušenosti
z aplikační praxe, soudní judikaturu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
23. února 2011 č. j. 1 Afs 91/2010-45) a úkol uložený vládou (srov. usnesení č. 153 ze dne
14. března 2012).

B.

Důvod předložení návrhu zákona a jeho základní charakteristika

1)

Zhodnocení platného právního stavu

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, transponuje směrnici
o platebních službách č. 2007/64/ES a směrnici o elektronických penězích č. 2009/110/ES a
adaptuje právní řád na nařízení o přeshraničních platbách č. 924/2009.
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o omezení plateb v
hotovosti“) byl přijímán jako jeden z nástrojů k boji proti tzv. šedé ekonomice a je často
předmětem kritiky z toho důvodu, že nedostatečně plní cíle, které mu byly vytčeny.
Problematická je povinnost provést platbu bezhotovostně, která se vztahuje pouze na případy,
kdy je platbou uhrazován závazek, což podle převažujícího názoru vylučuje aplikaci zákona
o omezení plateb v hotovosti v případě půjček, darování a dalších smluv reálné povahy, při
nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění; tento právní názor zaujal v jednom ze svých
rozhodnutí i Nejvyšší správní soud 1.
Část první zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“), která obsahuje informační
povinnosti pojistitele vůči zájemci o pojištění a pojistníkovi, byla zrušena zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). Ustanovení o informačních
povinnostech ovšem do nového občanského zákoníku převzata nebyla.
Od 1. ledna 2014 tak neexistuje právní úprava, která by navázala na předchozí úpravu, nadále
chránila práva zájemců o pojištění a pojistníků v oblasti sdělování informací pojišťovnou a
skrze niž by byly transponovány směrnice Rady č. 92/49/EHS o koordinaci právních a
správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního (dále jen „třetí
směrnice o neživotním pojištění“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/83/ES
1

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011 č. j. 1 Afs 91/2010-45.
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transponovala i několik ustanovení v oblasti sdělování informací spotřebiteli obsažených ve
směrnici 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, v platném znění (dále jen „o uvádění finančních služeb pro
spotřebitele na trh na dálku“). Předsmluvní informační povinnosti z této směrnice jsou sice
transponovány v novém občanském zákoníku, avšak zrušená právní úprava na rozdíl od
občanského zákoníku nerozlišovala mezi pojistníky, kteří jsou spotřebiteli, a těmi, kteří jimi
nejsou.
Nový občanský zákoník v ustanovení § 2760 uvádí, že rozsah a způsob předání údajů, které
pojistitel sdělí zájemci o pojištění před uzavřením smlouvy a které pojistitel sdělí pojistníkovi
během trvání pojištění, stanoví jiný zákon upravující pojišťovnictví.
Lze konstatovat, že uvedené zákony nevykazují známky diskriminace osob ve smyslu čl. 4
odst. 1 písm. f) LPV. V případě zákona o omezení plateb v hotovosti lze diskutovat
o diskriminaci hotovosti jako jedné z platebních metod, což může vést ke znevýhodnění osob
preferujících hotovost. Uvedené znevýhodnění je však omezeno pouze na platby převyšující
350 000 Kč za jeden kalendářní den a je vyváženo legitimním cílem, kterým je zájem státu na
boji s tzv. šedou ekonomikou. Návrh novely zákona o omezení plateb v hotovosti navíc nijak
nemění základní filozofii tohoto zákona, obsahuje pouze dílčí úpravy reagující na vývoj
aplikační a rozhodovací praxe.
2)

Důvod a cíle předložení návrhu zákona

Návrh zákona adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v
eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (dále také jen „nařízení o požadavcích pro
úhrady a inkasa“). Ačkoli je nařízení ze své podstaty přímo použitelné, klade na Českou
republiku povinnost přizpůsobit právní řád v oblasti sankcí plynoucích z porušení nařízení
a jasně stanovit pravomoci dohledového orgánu, který má dohlížet nad dodržováním
povinností stanovených nařízením.
Kromě toho se v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, provádějí některé formulační
a legislativně technické změny a upřesnění, jimiž se reaguje na zkušenosti z aplikační praxe.
Dále se novelizuje zákon o omezení plateb v hotovosti, v reakci na rozsudek Nejvyššího
správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011, omezující aplikaci tohoto
zákona jen na případy, kdy se uhrazuje závazek. Takové omezení nemá racionální
odůvodnění, a proto se text zákona mění tak, aby vyjadřoval skutečný úmysl zákonodárce.
Vláda svým usnesením č. 153 ze dne 14. března 2012 vzala na vědomí Analýzu možností
odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky a zároveň
uložila Ministerstvu financí realizovat opatření legislativního charakteru doporučená v této
analýze. Jedno z těchto doporučení spočívá v tom, aby se zákon o omezení plateb v hotovosti
vztahoval i na případy, kdy se platbou neplní závazek. 2

2

Viz kapitola 2.3.1.2.2 Daňové a správní právo, bod E. Platby v hotovosti
Důležitým prvkem umožňujícím účinnější odčerpávání majetku pocházejícího z nelegitimních zdrojů je regulace
plateb v hotovosti tak, aby ne každá absence závazku by umožňovala převod finančních prostředků nad
částky stanovené zákonem v hotovosti. V tomto smyslu by bylo vhodné novelizovat zákon č. 254/2004 Sb.
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bezhotovostní placení z 350 000 Kč na 270 000 Kč.
Jak bylo uvedeno v předchozí části, ke dni 1. 1. 2014 byla v souvislosti s nabytím účinnosti
nového občanského zákoníku, zrušena část zákona o pojistné smlouvě, jehož ustanovení § 65
až 67 týkající se informačních povinností pojišťoven vůči klientovi - zájemci o pojištění a
pojistníkovi - nemají odpovídající ekvivalent v novém občanském zákoníku ani v žádném
jiném právním předpise. Cílem navrhované právní úpravy je tak překlenout kritickou
legislativní situaci a zajistit kontinuitu transpozice evropského práva. Návrh zákona je tak ve
své části třetí pouze technickou novelou, jež nestanovuje dotčeným subjektům (pojistitelé,
pojistníci, zájemci o pojištění) žádné nové povinnosti nebo práva ve srovnání s úpravou
účinnou do 31. 12. 2013.
3)

Zvolené legislativní řešení

Adaptace českého právního řádu na nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa bude
provedena v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Předkladatel také reagoval na vyvíjející se aplikační praxi a zároveň zohlednil některé
nedávné závěry transpoziční skupiny ke směrnici 2007/64/ES. Došlo k odstranění některých
systematických, terminologických, případně legislativně-technických nedostatků.
Gestorem primární právní úpravy v oblasti platebního styku je Ministerstvo financí. Návrh
zákona byl průběžně konzultován s Českou národní bankou v souladu s dohodou o spolupráci
při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů týkajících se finančního trhu a dalších
předpisů, které se dotýkají působnosti stran dohody. Konzultace přispěly k zapracování
některých připomínek a podnětů do předkládaného návrhu zákona.
Navrhuje se včlenit chybějící informační povinnosti do zákona č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a
o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
pojistných událostí). Jedná se z důvodu řešení kritické situace pouze o technickou novelu, jež
vzhledem k bývalé právní úpravě nestanovuje dotčeným subjektům (pojistitelé, pojistníci,
zájemci o pojištění) žádné nové povinnosti nebo práva, jedná se tudíž o zachování kontinuity
transpozice platného evropského práva. Předmětná ustanovení jsou koncipována nově pouze
z pohledu systematiky, oproti původní úpravě jsou více respektovány podobnosti a rozdíly
mezi druhy poskytovaných informací a způsobem jejich poskytování. Dále dochází ke změně
některých termínů s ohledem na novou terminologii doprovázející rekodifikaci soukromého
práva a zohlednění logických vztahů mezi jednotlivými pojmy.

C. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku
České republiky nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast platebního styku,
na oblast omezení plateb v hotovosti nebo na oblast zprostředkování v pojištění. Ústavní soud
se ve své rozhodovací praxi těmito oblastmi dosud specificky nezabýval.

ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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vyplývající z pojmu demokratického právního státu (čl. 1 Ústavy), zásadu enumerativnosti
veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 2 LPS) a v oblasti správního trestání zásadu nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege (čl. 39 LPS).

D. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami a právem Evropské
unie
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Z mezinárodních smluv nevyplývají pro Českou republiku žádné specifické závazky týkající
se požadavků pro úhrady a inkasa. Na úrovni mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázaná, je možno zmínit všeobecnou dohodou o obchodu službami (GATS). Tato
dohoda členům umožňuje přijímat opatření potřebná k ochraně veřejné morálky a předcházení
podvodům a také přijímat opatření z důvodu obezřetnosti, včetně opatření k zajištění stability
a integrity finančního systému. Návrh zákona je zcela v souladu touto mezinárodní smlouvou
i s jinými mezinárodními smlouvami.
Návrh zákona je adaptací českého práva na nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa
a zpřesněním transpozice 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.
Omezení plateb v hotovosti není na úrovni práva Evropské unie upraveno a podle dostupných
informací se regulace v tomto smyslu nepřipravuje. Právní úprava ve směrnici proti praní
peněz (směrnice 2005/60/ES) nezakazuje hotovostní platby od určité výše, pouze pro tyto
platby stanoví povinnost identifikace. Směrnice však zároveň počítá s tím, že členské státy
mohou platby vysokých částek v hotovosti zcela zakázat (srov. bod 18 úvodních ustanovení).
Návrh zákona je ve své části třetí transpozicí části směrnice o životním pojištění, třetí
směrnice o neživotním pojištění a směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na
trh na dálku. Jedná se o ty části směrnic, které upravují informační povinnosti pojistitele vůči
pojistníkovi před uzavřením smlouvy a během trvání závazku. V případě směrnice o životním
pojištění a třetí směrnice o neživotním pojištění jsou transponována všechna tato ustanovení,
v případě směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku je
transponováno ustanovení o informačních povinnostech jen několik. Posledně jmenovaná
směrnice upravuje informační povinnosti vůči pojistníkům, kteří jsou spotřebiteli, avšak návrh
zákona mezi pojistníky takto nerozlišuje. Daná ustanovení návrhu zákona tudíž v případě
pojistníka, který není spotřebitelem, nejsou transpozicí směrnice, ale jsou národní úpravou.
Těchto několik ustanovení je zároveň transponováno i v novém občanském zákoníku
(působnost se vztahuje jen na spotřebitele). Důvodem dvojí transpozice je zachování
kontinuity s předchozí právní úpravou (k tomu viz též dále) a také snaha o přehlednost.
Nebylo by totiž vhodné, aby se působnost norem obsažených v těchto ustanoveních
v navrhovaném zákoně týkala jen pojistníků, kteří nejsou spotřebiteli, (a vylučovala se tak
působnost na pojistníky – spotřebitele) a aby nový občanský zákoník stanovoval působnost
těch samých norem zcela opačně. Návrh zákona je v souladu s právem Evropské unie. Návrh
zákona respektuje obecné právní zásady práva Evropské unie, zejména zásadu právní jistoty,
subsidiarity a proporcionality a nediskriminace z hlediska státní příslušnosti. Pro oblast
platebního styku dosud neexistuje judikatura soudních orgánů Evropské unie.
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E.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah

V případě novely zákona o platebním styku se jedná o adaptaci českého právního řádu na
nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa a dále o formulační a legislativně technické
změny a upřesnění, jimiž se reaguje na zkušenosti z aplikační praxe. Novela zákona o
omezení plateb v hotovosti reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 3.
Co se týče dopadů na státní rozpočet, pozitivně by se mohla projevit úprava zákona o omezení
plateb v hotovosti, kdy již nebude aplikace zákona omezena na úhradu závazku. Stávající
úprava nepokrývá např. dary či půjčky a lze ji tak snadno obejít. Adaptace českého právního
řádu na nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa obsahuje vymezení správních deliktů a
sankce za porušení tohoto nařízení. Příjmy z pokut jsou příjmy státního rozpočtu, jejichž
objem ovšem nelze předem kvantifikovat.
Určité náklady pro veřejné rozpočty lze očekávat v souvislosti s požadavkem nařízení
o požadavcích pro úhrady a inkasa určit příslušný orgán pro zajišťování dodržování tohoto
nařízení. Návrh zákona stanoví, že příslušným orgánem je Česká národní banka, což je
v souladu s koncepcí integrovaného dohledu nad finančním trhem, jak je v České republice
praktikován od roku 2006. Této instituci v budoucnu mohou vzniknout náklady například
v souvislosti s vedením správních řízení o správních deliktech. Tyto náklady jsou však
vzhledem k požadavku nařízení nevyhnutelné.
Návrh zákona může přispět ke zlepšení podmínek pro podnikatelské prostředí České
republiky. Zpřesnění znění § 20 odst. 1 písm. a) umožní platební instituci eliminovat zbytečné
náklady při odděleném evidování svěřených platebních prostředků. Zpřesnění znění § 95
odst. 1, tak aby lépe odpovídalo znění směrnice o platebních službách, dává uživatelům
platebních služeb možnost vypovědět rámcovou smlouvu i jiným než písemným způsobem,
což otvírá prostor pro inovativní možnosti komunikace a snižování nákladů.
Určité náklady mohou subjektům vzniknout v souvislosti s § 135a odst. 3, kdy je Česká
národní banka oprávněna požadovat informace a potřebná vysvětlení od toho, kdo je důvodně
podezřelý, že neoprávněně poskytuje platební služby nebo neoprávněně vydává elektronické
peníze, v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která
toto podezření zakládá. Podle stávajícího znění může Česká národní banka u těchto osob
provést pouze kontrolu na místě (§ 135c odst. 4). Požadavek poskytnutí informací
a potřebných vysvětlení je pro kontrolované subjekty mírnějším zásahem než kontrola na
místě a umožňuje efektivnější postup pro orgán dohledu i kontrolovaný subjekt.
Dle usnesení vlády č. 153 ze dne 14. března 2012, v reakci na rozsudek Nejvyššího správního
soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45, se upravuje zákon o omezení plateb v hotovosti tak, aby
vyjadřoval skutečný úmysl zákonodárce. Omezení plateb v hotovosti pouze na případy, kdy je
platbou uhrazován závazek, přičemž se nevztahuje např. na dary či půjčky, nemá racionální
opodstatnění. „Nově“ se tedy omezení bude vztahovat na širší okruh převodů hotovosti než
pouze na úhradu závazku - i v případě půjček, darování a dalších smluv reálné povahy, při
nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění, budou fyzické i právnické osoby povinny
převést nadlimitní částku peněžních prostředků bezhotovostně a nést náklady na
bezhotovostní převod. Poskytování služeb přepravy a zpracování hotovosti je vyjmuto
z definice platby, tak aby oprávněné osoby mohly nadále tyto činnosti provozovat bez
omezení.
3

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2011 č. j. 1 Afs 91/2010-45.
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odst. 2 zákona o omezení plateb v hotovosti, v němž se příjemci výslovně zakazuje přijmout
nadlimitní platbu. Nejedná se však o žádný věcný posun, neboť tento zákaz je obsažen již ve
stávající právní úpravě, byť je v ní vyjádřen pouze nepřímo tím, že příjemci, který přijme
nadlimitní platbu, hrozí postih v podobě pokuty (srov. § 5 odst. 2). Navržená změna má tedy
za cíl vyjádřit stejný obsah pomocí legislativní techniky, která je v současnosti běžná, totiž
pomocí výslovného stanovení primární povinnosti a následného navázání sankčního
ustanovení. Tato změna je z hlediska adresátů právní úpravy žádoucí, neboť přispěje ke snazší
orientaci v zákoně, když obsah právní povinnosti bude zřejmý již z primárního ustanovení,
nikoli až z ustanovení o sankci.
Změny provedené v zákoně o pojišťovacích zprostředkovatelích pouze přebírají (s drobnými
terminologickými změnami) právní úpravu, která byla do 31. 12. 2013 obsažena v zákoně
o pojistné smlouvě, takže z hlediska adresátů právní úpravy nemají žádné ekonomické
dopady.
Navrhovaná úprava nemá sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,
a dopady na životní prostředí. Návrh zákona nezasahuje do ochrany soukromí a osobních
údajů.
Omezení plateb v hotovosti se bude vztahovat jednak na širší okruh převodů hotovosti (kromě
úhrady závazků také na půjčky, darování a další smlouvy reálné povahy), jednak na vyšší
množství povinně bezhotovostních transakcí (již na transakce od 270 000 Kč namísto 350 000
Kč). Obě opatření přispívají k redukci korupčního rizika.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K části první
K čl. I
K bodu 1 (§ 1 a poznámka pod čarou č. 2)
Zohledňuje se skutečnost, že nově je zákonem o platebním styku český právní řád adaptován
na dva přímo použitelné předpisy EU, a sice na nařízení č. 924/2009 a nařízení č. 260/2012.
K bodu 2 [§ 2 odst. 1 písm. f)]
Jazykové upřesnění definice inkasa.
K bodu 3 [§ 3 odst. 3 písm. b)]
U směnárenské činnosti se vypouští odkaz na devizový zákon, jednak proto, že směnárenská
činnost je upravena v zákoně o směnárenské činnosti, a jednak proto, že zákon o směnárenské
činnosti obsahuje definici směnárenské činnosti pro účely celého právního řádu.
K bodu 4 [§ 3 odst. 3 písm. d) bodu 6]
Oprava jazykové chyby.
K bodu 5 [§ 3 odst. 3 písm. e) bod 1]
Zpřesňující úprava.
K bodům 6 a 7 (§ 19)
Směrnice o platebních službách stanoví, že peněžní prostředky, které platební instituce
obdržela za účelem provedení platební transakce, nejsou vkladem ani nepředstavují
elektronické peníze (čl. 16 odst. 2 věta druhá), i kdyby jinak z materiálního hlediska znaky
vkladu nebo elektronických peněz splňovaly. Stávající znění však tuto myšlenku výslovně
zdůrazňuje pouze pro vklady (§ 19). Je proto třeba doplnit obdobné ustanovení i pro
elektronické peníze.
K bodu 8 [§ 20 odst. 1 písm. a)]
Stávající znění požaduje, aby peněžní prostředky přijaté k provedení platební transakce byly
drženy odděleně od peněžních prostředků platební instituce nebo třetích osob. Požadavek na
fyzické oddělení je ovšem obtížně realizovatelný zejména v případě, že tzv. hybridní platební
instituce přijímají peněžní prostředky, aniž je jasné, v jakém rozsahu budou tyto peněžní
prostředky použity k provedení platební transakce a v jakém rozsahu budou použity
k zaplacení jiných služeb poskytovaných platební institucí (např. karta vydaná dopravcem,
z níž lze částečně platit jízdné a částečně provádět platební transakce vůči třetím osobám;
obdobně mobilní telefon). V takovém případě sice § 21 umožňuje aplikovat požadavky
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základě předchozích období, ale fyzické oddělení je i tehdy obtížně realizovatelné. Např.
nabíjí-li uživatel mobilní telefon částkou 500 Kč, přičemž odhad ve smyslu § 21 ukazuje, že
k provádění platebních transakcí bývá využíváno 5,5 % takto přijatých peněžních prostředků,
lze stěží nutit trafikanta, který dobití mobilního telefonu provádí, aby z takto přijatých 500 Kč
fyzicky oddělil 28 Kč a již od okamžiku přijetí je držel odděleně od ostatních přijatých
peněžních prostředků. Spíše je třeba vycházet ze smyslu směrnice o platebních službách, jímž
je zajištění toho, aby peněžní prostředky přijaté k provedení platebních transakcí byly
chráněny v případě úpadku platební instituce nebo exekuce na její majetek. Tomuto
požadavku vyhovuje spíše spolehlivá evidence (ve spojení s pravidly § 22) než fyzické
oddělení. Navržená změna nic nemění na požadavku, aby platební instituce nejpozději od
konce následujícího pracovního dne vložila peněžní prostředky na bankovní účet podle § 20
odst. 1 písm. b), nezvolí-li pro ně jinou formu ochrany podle § 20 odst. 2. Povinnost evidovat
peněžní prostředky odděleně rovněž nemění nic na povinnosti platební instituce vést
účetnictví podle účetních předpisů.
K bodu 9 (část druhá hlava III díl 4)
Legislativně technická změna reagující na skutečnost, že již předchozí novelou č. 139/2011
Sb. byly § 32 až 35 zrušeny a ustanovení o dohledu byla přesunuta do části šesté.
K bodu 10 [§ 52e odst. 1 písm. a)]
Analogická změna jako v § 20 odst. 1 písm. a).
K bodům 11 a 12 (§ 58)
Legislativně technické úpravy.
K bodu 13 [§ 75 odst. 2 písm. a)]
Podle stávajícího znění se lze v případě platebních transakcí s mimoevropským prvkem
odchýlit kromě jiného i od § 115, který upravuje odpovědnost poskytovatele za
neautorizovanou platební transakci. Pro umožnění tohoto odchýlení zřejmě neexistuje
dostatečně přesvědčivý důvod. Ustanovení § 115 upravuje vztah mezi plátcem a jeho
poskytovatelem a jeho aplikace připadá v úvahu nejčastěji v případě, kdy poskytovatel plátce
poskytuje plátci platební službu v České republice. Mimoevropský prvek může spočívat buď
v tom, že platební transakce je denominována v mimoevropské měně (mimoevropská měna je
jako měna platební transakce uvedena v platebním příkazu), nebo v tom, že příjemce (osoba,
jíž má být podle platebního příkazu částka platební transakce připsána na účet nebo vyplacena
v hotovosti) čerpá platební službu mimo Evropský hospodářský prostor. V případě
neautorizované platební transakce však plátce pojmově nedává souhlas s platební transakcí
(a tedy ani platební příkaz), a proto nemá žádný vliv na to, zda se jedná o platební transakci
s mimoevropským prvkem. Nejeví se spravedlivým, aby jeho práva z neautorizované platební
transakce závisela na okolnostech, které on nemůže nijak ovlivnit. Lapidárně řečeno, plátci,
jemuž jeho banka bez jeho souhlasu odepsala z platebního účtu peněžní prostředky, může být
jedno, zda byly tyto peněžní prostředky následně poslány do Německa nebo do USA a zda se
tak stalo v eurech nebo v dolarech. Odpovědnost banky za neoprávněné odepsání by měla být
ve všech případech stejná.
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„poskytovatel však nemůže dohodou vyloučit svoji obecnou odpovědnost za neautorizovanou
nebo nesprávně provedenou platební transakci“. Ustanovení vyvolává aplikační problémy
z několika důvodů. Předně není jasné, která „obecná odpovědnost“ je zde míněna, neboť
obecné předpisy soukromého práva (občanský a obchodní zákoník) žádnou odpovědnost za
neautorizovanou ani nesprávně provedenou platební transakci neupravují. Ustanovení chce
zřejmě říci, že nelze vyloučit právní následky, které by neautorizovaná nebo nesprávně
provedená platební transakce měla podle obecné právní úpravy. Obecná právní úprava však
může tyto právní následky stanovit kogentně nebo dispozitivně (přičemž povaha obecné
právní úpravy nemusí být vždy zcela jednoznačná, srov. např. diskuse v literatuře i judikatuře
o tom, nakolik lze dohodou stran vyloučit nebo limitovat náhradu škody v režimu obchodního
zákoníku). Chce-li se uvedeným ustanovením říci, že nelze vyloučit ty právní následky
neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce, které jsou již podle obecné
právní úpravy stanoveny kogentně, potom je uvedené ustanovení nadbytečné. Platí totiž
obecně, že možnost odchýlit se od zvláštní právní úpravy nezbavuje smluvní strany
povinnosti respektovat právní úpravu obecnou, která na příslušný skutkový stav rovněž
dopadá, je-li tato obecná právní úprava kogentní. Chce-li se ovšem říci, že v tomto případě
nelze vyloučit ani ty právní následky, které by podle obecné právní úpravy byly v dispozici
smluvních stran, potom pro tuto odlišnost chybí rozumný důvod. Režim obecné odpovědnosti
by se v případě neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce neměl odlišovat
od jiných případů porušení smluvní povinnosti.
K bodu 14 (§ 77 odst. 3)
Navrhuje se nahradit výraz „přijetí platebního prostředku“ výrazem „použití platebního
prostředku“. Ustanovení sice primárně dopadá na platební prostředky hmotné, a z nich
zejména na platební karty, u nichž má smysl hovořit o „přijetí“ ze strany příjemce, není však
vyloučeno, aby dopadalo i na platební prostředky nehmotné, u nichž není příliš výstižné
hovořit o tom, že je příjemce „přijímá“. Výraz „použití platebního prostředku“ je použit
i v korespondujícím ustanovení § 92 odst. 2. V úvahu je třeba vzít i případ T-Mobile Austria
GmbH (C-616/11), projednávaný v současnosti před Soudním dvorem Evropské unie, v němž
se řeší předběžná otázka, co je míněno platebním prostředkem ve smyslu uvedeného
ustanovení. I z důvodu snadné přenositelnosti závěrů, k nimž dospěje Soudní dvůr, do
českého práva je žádoucí, aby znění českého zákona bylo v tomto ohledu co nejblíže znění
směrnice o platebních službách, která rovněž používá výraz „použití platebního prostředku“,
nikoli „přijetí platebního prostředku“.
K bodu 15 [§ 82 písm. c)]
Legislativně technická změna reagující na nově vložený § 98a.
K bodu 16 (§ 95 odst. 1)
Stávající požadavek, aby uživatel vypovídal rámcovou smlouvu písemně, jde nad rámec
směrnice o platebních službách. Strany si mají prostředky komunikace mezi sebou dohodnout,
s čímž počítá i § 83 písm. a). I když novela opouští požadavek na písemnou formu výpovědi,
je i nadále žádoucí, aby uživatelé činili výpověď písemně a v zájmu své důkazní situace
v případném sporu si od poskytovatele nechávali potvrdit, že výpověď byla učiněna.
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Formulační úpravy. Stávající zákon hovoří o tom, že se připisuje nebo odepisuje někdy
„částka platební transakce“ a jindy „peněžní prostředky“. Dikce jednotlivých ustanovení se
v tomto smyslu formulačně sjednocuje s tím, že tam, kde se chce vyjádřit, že se připisuje nebo
odepisuje určité konkrétní množství peněžních prostředků, které jsou předmětem platební
transakce, používá se výraz „částka platební transakce“.
Nad rámec toho se provádějí určité formulační úpravy v § 112 a 114. Změny provedené
v § 112 reagují na signály z praxe, podle nichž je stávající znění § 112 nepřehledné a obtížně
srozumitelné. Pravidla dosud obsažená v posledních větách § 112 odst. 1 a 3, podle nichž
musí být peněžní prostředky uživateli k dispozici současně se dnem valuty, se jako
nadbytečná vypouštějí, neboť stejný závěr vyplývá již z § 114 odst. 3.
Změny provedené v § 114 se omezují na terminologické zpřesnění v podobě nahrazení výrazu
„peněžní prostředky“ výrazem „částka platební transakce“. Stejně jako ve stávajícím znění
zákona není v odstavci 2 transponován čl. 73 odst. 1 směrnice o platebních službách zcela
doslovně, neboť navržené ustanovení na rozdíl od směrnice výslovně nezdůrazňuje, že dnem
valuty může být pouze pracovní den. Zákon i směrnice však vedou ke stejnému výsledku, a to
za pomoci § 108 odst. 2, který obecně finguje, že připsání částky platební transakce, k němuž
došlo mimo provozní dobu příslušného poskytovatele, bylo provedeno na začátku následující
provozní doby, tedy v terminologii směrnice na začátku následujícího pracovního dne.

K bodům 17, 18 a 20 (§ 98a a 106)
Stávající § 106 o odvolání souhlasu plátce a platebního příkazu je problematický z několika
důvodů. Jednak z něho není vždy zcela jasné, který z účastníků je oprávněn k odvolání
platebního příkazu, a jednak obsahuje zjevné nesprávnosti (např. v odstavci 3 se plátci
dovoluje odvolat příkaz k inkasu, ačkoli příkaz k inkasu uděluje příjemce; tyto zjevné
nesprávnosti jsou však obsaženy již ve směrnici o platebních službách). Uvedené nedostatky
nejsou odstranitelné drobnou legislativně technickou úpravou, a proto se navrhuje rozdělit
stávající § 106 do dvou paragrafů a upravit zvlášť podmínky pro odvolání souhlasu plátce
(nový § 98a) a zvlášť podmínky pro odvolání platebního příkazu (§ 106). To umožní lépe
formulovat podmínky pro odvolání obou úkonů se zřetelem k tomu, že souhlas a odvolání
souhlasu je výlučně úkonem plátce, zatímco platební příkaz může dát a také jej odvolat za
určitých okolností i příjemce. Ve srovnání se stávající právní úpravou se dále obě ustanovení
zpřehledňují tím, že v nich není výslovně vyjadřován vztah speciality mezi jednotlivými
odstavci, neboť tuto specialitu lze dovodit z povahy věci a v praxi o ní nemohou vzniknout
rozumné pochybnosti. V souvislosti s vložením nového § 98a se zároveň provádí formulační
úprava nadpisu části čtvrté hlavy I dílu 4 oddílu 1.
K § 98a odst. 1
S formulační úpravou se přebírá pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 1 větě první.
K § 98a odst. 2
Výslovně se formuluje pravidlo pro odvolání souhlasu s inkasem (věta první) a s platebními
transakcemi iniciovanými příjemcem, které nejsou inkasem (věta druhá). V praxi je
převažujícím typem platebních transakcí iniciovaných příjemcem právě inkaso a jiné platební
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že i pro tyto platební transakce má směrnice o platebních službách speciální pravidlo.
K § 98a odst. 3
S formulační úpravou se přebírá pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 5 větě první. Na
rozdíl od stávajícího znění se nezdůrazňuje výslovně, že dohodou stran lze založit možnost
plátce odvolat souhlas i po zákonném okamžiku neodvolatelnosti, neboť tato eventualita
vyplývá z obecné možnosti odchýlit se od zákona ve prospěch uživatele (§ 75 odst. 1). Pouze
se stanoví, že má-li se uvedená dohoda týkat platební transakce iniciované příjemcem, je
třeba, aby s tím příjemce souhlasil.
K § 98a odst. 4
S formulační úpravou se přebírá pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 5 větě druhé.
Nezdůrazňuje se výslovně rámcová smlouva, neboť dohoda o úplatě za dodatečné odvolání
souhlasu připadá v úvahu i u jednorázové platební transakce. Zmínku o rámcové smlouvě ve
směrnici o platebních službách lze považovat za legislativně technické nedopatření, které není
třeba přeceňovat.
K § 98a odst. 5
S formulační úpravou se přebírá pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 1 větě druhé.
K § 106 odst. 1
Přebírá se pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 2, přičemž se výslovně zdůrazňuje, že
odvolat platební příkaz může vždy pouze ten uživatel, který jej dal. Stávající znění je v tomto
ohledu – pod vlivem směrnice o platebních službách – matoucí, zejména ve stávajícím § 106
odst. 3.
K § 106 odst. 2
Přebírá se pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 4.
K § 106 odst. 3
Přebírá se pravidlo obsažené ve stávajícím § 106 odst. 3 větě první. Toto ustanovení dopadá
zejména na karetní transakce, u nichž je vzhledem k jejich garanční funkci žádoucí, aby
platební příkaz nemohl být odvolán, jakmile byl předán příjemci, i když ještě nedošlo k jeho
přijetí (nedošel poskytovateli plátce).
K § 106 odst. 4 až 6
Viz obdobně důvodovou zprávu k § 98a odst. 3 až 5
K bodům 28 až 30 (§ 117)
Stávající znění odstavce 1 vyžaduje k přechodu odpovědnosti z poskytovatele plátce na
poskytovatele příjemce, aby došlo k řádnému a včasnému připsání částky platební transakce
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opožděném nebo částečném připsání částky platební transakce na účet poskytovatele příjemce
musí odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci přejít na poskytovatele
příjemce. Např. v situaci, kdy poskytovatel plátce zajistil připsání na účet poskytovatele
příjemce den po stanovené lhůtě a poskytovatel příjemce platební transakci neprovede vůbec,
musí odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci tížit poskytovatele příjemce.
Poskytovatel plátce však v tomto případě i nadále odpovídá za tzv. následnou škodu, kterou
opožděným připsáním na účet poskytovatele příjemce způsobil (jedná se však o odpovědnost
za škodu podle obecných ustanovení soukromého práva, nikoli o odpovědnost podle § 117,
srov. § 120 odst. 2). Analogicky se upravuje i odstavec 6. V návaznosti na provedenou změnu
je třeba provést i formulační úpravy v odstavcích 4 a 5.
K bodu 31 (§ 119 odst. 2)
Formulační úprava. V uvedeném případě se nejedná o nesprávně provedenou platební
transakci.
K bodu 32 (§ 120 odst. 2)
Formulační úprava. Ustanovení se nově formuluje po vzoru § 1925 nového občanského
zákoníku, který vyjadřuje vztah mezi odpovědností za vady a odpovědností za škodu.
Odpovědnost za neautorizovanou a nesprávně provedenou platební transakci je speciálním
případem odpovědnosti za vady, a proto by i zde měl platit analogický vztah.
K bodu 33 (§ 121)
Stávající znění vychází z toho, že marným uplynutím lhůt pro oznámení neautorizované nebo
nesprávně provedené platební transakce práva vyplývající z odpovědnosti prekludují. Nový
občanský zákoník však výrazně omezil případy prekluze práv vyplývajících z odpovědnosti,
přičemž tato výchozí koncepce soukromého práva by se měla promítnout i do právní úpravy
platebního styku. Nově se tedy navrhuje stanovit, že marným uplynutím lhůty nedochází
k prekluzi, ale poskytovateli vzniká právo namítnout opožděné oznámení neautorizované
nebo nesprávně provedené platební transakce, v důsledku čehož soud nebo finanční arbitr
práva vyplývající z odpovědnosti nepřizná. Obdobné řešení je obsaženo v § 1921 odst. 3
nového občanského zákoníku.
Kromě toho se v odstavci 2 třináctiměsíční lhůta nově formuluje tak, že běží i v případě
nesprávně provedené platební transakce na straně příjemce, přičemž v tomto případě běží od
připsání částky platební transakce na platební účet příjemce. Tento závěr sice nemá výslovnou
oporu ve směrnici o platebních službách, ale při jednání pracovní skupiny jej podpořila řada
členských států i Evropská komise. Některé členské státy tento závěr promítly do svého
transpozičního zákonodárství.
V odstavci 3 se upřesňuje, že opožděné splnění informační povinnosti ze strany poskytovatele
neznamená, že by lhůta pro oznámení neběžela vůbec, ale začne běžet teprve od okamžiku,
kdy byla informační povinnost splněna, třebaže opožděně.
K bodu 34 (§ 123)
Upřesnění v souladu se směrnicí o platebních službách.
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K bodu 35 (§ 124c)
Formulační úprava. Podmínky zpětné výměny má stanovit smlouva mezi vydavatelem a tím,
kdo elektronické peníze přijímá. Nemusí se však nutně jednat o smlouvu o vydání
elektronických peněz, neboť elektronické peníze bývají v tomto případě zpravidla vydány ve
vztahu k původnímu držiteli a následně jsou při placení převedeny na dalšího držitele.
K bodu 36 [§ 132 odst. 1 písm. b)]
Legislativně technická úprava.
K bodu 37 [§ 132 odst. 1 písm. d)]
V návaznosti na rozšíření pravomoci České národní banky vyžadovat informace a vysvětlení
rovněž ve vztahu k osobám podezřelým z neoprávněného poskytování platebních služeb nebo
vydávání elektronických peněz (§ 135a odst. 3) se doplňuje výčet správních deliktů.
K bodu 38 [§ 132 odst. 3 písm. a)]
Legislativně technická úprava.
K bodu 39 (§ 133)
V uvedeném ustanovení se provádějí legislativně technické změny spočívající v tom, že nově
se u jednotlivých skutkových podstat odkazuje na konkrétní ustanovení přímo použitelného
předpisu Evropské unie, v němž je zakotvena právní povinnost, jejíž porušení je stíháno. Dále
se vypouští skutková podstata spočívající v porušení povinnosti dosažitelnosti, neboť tato
povinnost byla z nařízení o přeshraničních platbách vypuštěna a přesunuta do nařízení o
požadavcích pro úhrady a inkasa.
K bodu 40 (§ 133a)
Ustanovení formuluje skutkové podstaty správních deliktů spočívajících v porušení některých
povinností vyplývajících z nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa.
Ne za každé porušení povinnosti stanovené nařízením o požadavcích pro úhrady a inkasa je
stanovena sankce v podobě správního deliktu. Platí to především pro porušení nařízení ze
strany uživatelů platebních služeb. Nařízení sice ukládá členským státům povinnost stanovit
sankce, ohledně jejich povahy však nic konkrétního nestanoví. Recitál 26 výslovně
připomíná, že členské státy mají zajistit „that this Regulation can be enforced in an effective
and efficient manner by administrative or judicial means“. I soukromoprávní sankce, o nichž
se rozhoduje v soudním řízení, tedy tomuto požadavku nařízení odpovídají. Stejným
způsobem podle dostupných informací postupují jiné členské státy, např. Spojené království
nebo Německo.
K bodu 41 [§ 134 odst. 1 písm. b)]
Legislativně technická úprava.
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V návaznosti na rozšíření pravomoci České národní banky vyžadovat informace a vysvětlení
rovněž ve vztahu k osobám podezřelým z neoprávněného poskytování platebních služeb nebo
vydávání elektronických peněz (§ 135a odst. 3) se doplňuje výčet přestupků.
K bodu 43 [§ 134 odst. 2 písm. a)]
Legislativně technická úprava.
K bodu 44 (§ 135a odst. 1)
Úprava vyplývající z nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa. Česká národní banka bude
vykonávat dohled nad dodržováním povinností poskytovatele vyplývajících z tohoto nařízení.
K bodu 45 (§ 135a odst. 3)
Pravomoc České národní banky vyžadovat informace a vysvětlení se rozšiřuje i na další
osoby, jestliže se jedná o informace a vysvětlení potřebné k objasnění skutečností
nasvědčujících neoprávněnému poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických
peněz. Podle stávajícího znění může Česká národní banka u těchto osob podezřelých
z neoprávněného výkonu těchto činností provést pouze kontrolu na místě (§ 135c odst. 4) a
v závislosti na jejím výsledku jim může uložit pokutu za správní delikt. V řadě situací je však
vhodnější, aby byl nejprve použit mírnější dohledový nástroj v podobě vyžadování informací
a vysvětlení. Osoby, od nichž jsou informace nebo vysvětlení požadovány, mají obdobné
procesní záruky jako svědci ve správním řízení.
K bodu 46 (§ 135a odst. 4)
Nařízení o přeshraničních platbách i nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa ukládá
členským státům, aby určily tzv. příslušné orgány. Pokud jde o nařízení o přeshraničních
platbách, zákon o platebním styku dosud tento požadavek plnil tím, že ukládal České národní
bance konkrétní pravomoci při výkonu dohledu nebo při ukládání sankcí. V souladu
s legislativní technikou, která byla v nedávné době zvolena v některých jiných zákonech
upravujících finanční trh, se nově výslovně konstatuje, že příslušným orgánem podle obou
uvedených nařízení je v České republice Česká národní banka.
K bodu 47 (§ 135d odst. 1)
Formulační úprava. Cílem je přesněji formulovat kritéria, k nimž Česká národní banka přihlíží
při ukládání opatření k nápravě.
K bodu 48 (§ 135e)
Úprava vyplývající z nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa. Uživatelé mají mít možnost
obracet se na orgán dohledu se stížnostmi ve věci porušení tohoto nařízení.
K bodu 49 (§ 142)
Legislativně technická úprava odkazu na zmocňovací ustanovení.
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K čl. II
Povinnosti vyplývající z nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa, jejichž porušení je
sankcionováno v navrhovaném § 133a odst. 1 písm. a) až i), jsou poskytovatelé platebních
služeb nacházející se v České republice povinni dodržovat ode dne 31. října 2016, nebo za
rok ode dne, kdy Česká republika přijme euro jako svou zákonnou měnu, pokud tato
skutečnost nastane dříve. Stanovené sankce lze tedy uplatnit nejdříve okamžikem vzniku
daných povinností.

K části druhé
K čl. III
K bodu 1 (§ 11)
Jedná se o legislativně technickou změnu, která má zpřesnit text ustanovení.
K bodu 2 (§ 2 odst. 1)
Poskytovatel platby (plátce) je definován v § 2 odst. 1 písm. b) stávajícího zákona jako „ten,
kdo platbou uhrazuje závazek“. V důvodové zprávě k zákonu se uvádí, že toto „ustanovení
definuje poskytovatele platby, aniž je stanoven účel převodu peněžních prostředků.“ Účelem
zákona deklarovaným v důvodové zprávě je mimo jiné omezit daňové úniky, racionalizovat
a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Nejvyšší správní soud judikoval ve svém rozsudku ze dne 23. února 2011 č. j. 1 Afs 91/201045, že pokud jde o smlouvu o půjčce, „samotné přenechání předmětu půjčky věřitelem
dlužníkovi je právní skutečností zakládající právní závazkový vztah ze smlouvy o půjčce, není
ovšem plněním závazku“, jinými slovy, věřitel může předat dlužníkovi nadlimitní sumu peněz
v hotovosti, aniž by porušil povinnost danou v § 4 odst. 1 zákona, neboť jej nelze považovat
za plátce ve smyslu zákona.
Nejvyšší správní soud konstatoval, že pokud jde o pojem „závazku“ obsažený v citovaném
ustanovení, zákon nedává jasné vodítko, jakým způsobem tento pojem interpretovat, přičemž
výklad v důvodové zprávě není udržitelný, neboť neodpovídá aktuálnímu znění zákona,
jednalo by se tedy o výklad contra legem. Soud zdůraznil, že „pokud se zákonodárce rozhodl
v právním předpisu regulovat pouze určitý okruh plateb v hotovosti (při nichž poskytovatel
platby hradí závazek), nemohou orgány aplikující právo ustanovení zákona vykládat šířeji a
podrobit režimu sankcí ukládaných tímto zákonem jakékoliv nadlimitní platby v hotovosti
(byť by to bylo v souladu s úmyslem zákonodárce). Taková interpretace ultra vires by byla
v rozporu s ústavním právem jedinců garantovaným v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a
svobod, podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech a mezích stanovených
zákonem.“
Je zřejmé, že omezení aplikace zákona pouze na případy, kdy se platbou plní dluh (v
terminologii stávajícího zákona „uhrazuje závazek“), nemá rozumné odůvodnění. Proto se
text zákona mění tak, aby vyjadřoval skutečný úmysl zákonodárce.
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V souvislosti s novou definicí platby v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), která zahrnuje širší
okruh dispozic s peněžními prostředky než úhradu závazku, je třeba v zákoně stanovit
výjimku pro případy dispozice s peněžními prostředky, které nemají být vůbec za platbu
považovány. Již současný zákon nedopadá na vložení nebo výběr částky peněžních
prostředků na účet u peněžního ústavu, tato výjimka je nadále zachována, neboť je to základní
podmínka pro umožnění provádění plateb bezhotovostně.
Za platbu se nebude považovat výměna bankovek a mincí za jiné bankovky a mince
u peněžního ústavu, neboť v takových případech nedochází k předání „peněžní hodnoty“ mezi
účastníky, ale pouze jsou vyměňovány nominální hodnoty bankovek nebo mincí. Tyto
případy jsou také zahrnuty pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a není důvod tyto transakce
duplicitně regulovat zákonem o omezení plateb v hotovosti. Rovněž je třeba umožnit předání
nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní
bance a zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou
padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance, limitace těchto předání by
byla neodůvodněná a nežádoucí.
Výjimka je dále stanovena pro provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou
provozovat směnárenskou činnost, neboť provádění směnárenské činnosti je regulováno
zákonem o směnárenské činnosti a výkon této činnosti spadá pod působnost zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu. Za platbu se dále nepovažuje předání nebo převedení peněžních
prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování a přepravě bankovek a mincí
osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, neboť je to činnost přímo související se
zabezpečením řádného oběhu bankovek a mincí.
K bodům 5 a 6 (§ 3 odst. 2)
V souvislosti s úpravou definice platby a vývojem na trhu vznikla potřeba upravit výjimky
z povinnosti provádět platby bezhotovostně. Byla vypuštěna výjimka pro notáře, neboť
novelou notářského řádu provedenou zákonem č. 284/2004 Sb. bylo zakázáno skládat peněžní
prostředky do notářské úschovy v hotovosti a jediný možný způsob v současnosti představuje
vložení nebo převod peněžních prostředků na účet notáře u banky nebo spořitelního
a úvěrního družstva (§ 85 odst. 3 zákona č. 358/1992 Sb.).
Dále byla zakotvena výjimka pro prodej pamětních mincí Českou národní bankou a platby
přijaté v souvislosti s prováděním exekuce, neboť by se zákon neměl vztahovat např. na
případy, kdy dochází k zabavení hotovosti.
K bodům 7 a 8 (§ 4 odst. 1)
V souladu s Programovým prohlášením vlády se snižuje limit pro povinné bezhotovostní
placení z 350 000 Kč na 270 000 Kč.
Část věty za středníkem se vypouští, neboť pozbyla svůj původní význam. V současnosti ani
zákon o veřejných dražbách, ani zákon o loteriích, na něž se odkazuje v poznámce pod čarou,
nepřikazují provádět platbu výlučně v hotovosti. I kdyby byl v budoucnosti v právním řádu
obsažen zákon, který by povinnou platbu v hotovosti přikazoval, bylo by možno rozpor mezi
oběma zákony řešit pomocí obecného výkladového pravidla lex specialis derogat legi
generali.
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K bodu 9 (nový § 4 odst. 2)
Výslovně se formuluje zákaz přijmout platbu v hotovosti i na straně příjemce. Tím se
odstraňuje formální nedostatek stávajícího znění zákona, kdy zákon upravuje správní delikt za
přijetí nadlimitní platby v hotovosti (§ 5 odst. 2), ale tomu odpovídající povinnost nestanoví.
K bodu 10 (nový § 4 odst. 3)
Reaguje se na to, že již předchozí novelou zákona o omezení plateb v hotovosti, provedenou
zákonem č. 139/2011 Sb., byl limit vyjádřen v korunách českých, nikoli v eurech.
K bodu 11 (nový § 4 odst. 5)
Ruší se povinnost příjemce sdělit plátci na výzvu číslo účtu u peněžního ústavu. Respektuje
se, že právní řád nikomu neukládá povinnost mít účet u peněžního ústavu a přijímat na něj
platby. Nesdělí-li příjemce plátci číslo účtu, může plátce vždy provést platbu převodem jinak
než na účet (např. poštovním poukazem na adresu příjemce). Pokud příjemce nesdělí plátci
ani svoji adresu, neposkytuje mu potřebnou součinnost k provedení platby, čímž na jeho
straně nastává prodlení věřitele s důsledky z toho vyplývajícími.
K části třetí
K čl. IV
Ke dni 1. 1. 2014 byla v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku zrušena
první a druhá část zákona o pojistné smlouvě.
Ve zrušených § 65 až 67 zákona o pojistné smlouvě byla obsažena ustanovení týkající se
informačních povinností pojišťoven vůči klientovi - zájemci o pojištění a pojistníkovi. Tato
ustanovení nemají v novém občanském zákoníku ani v žádném jiném právním předpise
odpovídající ekvivalent. Nový občanský zákoník ve svém § 2760 odkazuje na zákon, který
má informační povinnosti pojišťoven stanovit. Většina ustanovení § 65 až 67 zákona o
pojistné smlouvě transponovala ustanovení směrnice Rady 92/49/EHS 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 88/357/EHS (tzv. třetí směrnice o neživotním
pojištění), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002
o životním pojištění a 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.
Zrušením příslušných částí zákona o pojistné smlouvě tak došlo ke stavu, kdy nejsou
transponovány výše uvedené směrnice EU, respektive jejich ustanovení upravující informační
povinnosti. Návrh zákona je tedy ve své části třetí pouze technickou novelou, jež nestanovuje
dotčeným subjektům (pojistitelé, pojistníci, zájemci o pojištění) žádné nové povinnosti nebo
práva ve srovnání s donedávna účinnou úpravou obsaženou v § 65 až 67 zákona o pojistné
smlouvě.
Předmětná ustanovení jsou koncipována nově pouze z pohledu systematiky, oproti původní
úpravě jsou více respektovány podobnosti a rozdíly mezi druhy poskytovaných informací a
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terminologii doprovázející rekodifikaci soukromého práva a zohlednění logických vztahů
mezi jednotlivými pojmy. Typicky se to týká např. vztahu pojmů „obchodní firma včetně
právní formy“ a „název“. Jestliže tedy občanský zákoník v ustanovení § 132 odst. 2 uvádí, že
název právnické osoby musí obsahovat označení její právní formy, bylo by tak již nadbytečné,
aby mezi informačními povinnostmi byl kromě požadavku na poskytnutí informace o názvu
pojistitele další požadavek na poskytnutí informace o jeho právní formě.
Návrh zákona ve své části třetí jasně stanovuje, že ustanoveními této části nejsou dotčena
ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvy o finančních službách uzavíraných se
spotřebitelem.

K části čtvrté
K čl. V (Účinnost)
Návrh zákona, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 až 35, nevyžaduje od adresátů právní
úpravy žádné výraznější přípravné kroky na novou právní úpravu. Proto není třeba stanovit
dlouhou legisvakanční lhůtu a navrhuje se stanovit nabytí účinnosti u většiny ustanovení
zákona prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Ustanovení čl. I bodů 15 až 35 se týkají soukromoprávních vztahů mezi poskytovateli
a uživateli a v některých případech budou muset být promítnuta do smluv nebo obchodních
podmínek poskytovatelů. K tomu je třeba dát poskytovatelům dostatečný časový prostor.
Proto se navrhuje stanovit jejich účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího pod dni vyhlášení zákona.
Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích stanoví adresátům právní úpravy
povinnosti ve stejném rozsahu, v jakém je do 31. 12. 2013 stanovila právní úprava obsažená
v zákoně o pojistné smlouvě, který byl zrušen novým občanským zákoníkem. Vzhledem
k této skutečnosti a dále pak za účelem zachování právní jistoty adresátů této právní úpravy
není třeba stanovit legisvakanční lhůtu, naopak je velmi žádoucí, aby uvedená právní úprava
nabyla účinnosti co nejdříve. Z těchto důvodů se navrhuje stanovit nabytí účinnosti této části
zákona dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 9. dubna 2014
předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
v zastoupení
ministryně pro místní rozvoj
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, v. r.

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění vybraných ustanovení)

§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis
Evropské unie2) 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“).
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.
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.
§2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
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 provedení převodu 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 elektronických peněz sídlo, pak členský stát, ve kterém se nachází jeho ústředí,
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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
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,
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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,
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.
CELEX: 32007L0064
§3
Platební služba
(1) Platební službou je
a) služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem,
b) služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem,
c) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce,
jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
d) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce,
jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
e) vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků,
f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele
plátce (poukazování peněz),
g) provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s
provedením platební transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.
(2) O provedení převodu peněžních prostředků se jedná i v případě bezhotovostního obchodu s cizí měnou,
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pokud nejde o činnost, která je investiční službou podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Platební službou není
a) přeprava, sběr, zpracování a doručení bankovek a mincí,
b) směnárenská činnost podle devizového zákona,
c) vydávání
1. šeků, směnek nebo cestovních šeků v listinné podobě,
2. papírových poukázek na zboží nebo služby,
3. poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby,
4. platebních prostředků, které slouží pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných
vydavatelem platebního prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k
zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, ani platební transakce jimi prováděná,
d) platební transakce prováděná
1. mezi poskytovateli nebo jejich obchodními zástupci na jejich vlastní účet,
2. v rámci podnikatelského seskupení bez účasti nebo zprostředkování osoby mimo toto podnikatelské
seskupení,
3. v rámci platebního systému nebo systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry mezi účastníky tohoto
systému a poskytovateli nebo mezi účastníky tohoto systému navzájem,
4. v rámci správy cenných papírů,
5. v rámci správy cizího majetku podle jiného právního předpisu3),
6. osobou, která jedná jménem jiné osoby při nákupu nebo prodeji zboží nebo poskytování nebo čerpání
služeb, nebo osobou, která zprostředkovává takový nákup, prodej, poskytování nebo čerpání, a to jedná-li se o
platební transakci vyplývající z tohoto nákupu, prodeje, poskytování nebo čerpání,
7. poskytovatelem služeb elektronických komunikací prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení,
slouží-li platební transakce k zaplacení zboží nebo služby, které jsou dodány do elektronického komunikačního
zařízení a budou užívány prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení, přičemž poskytovatel služeb
elektronických komunikací nejedná pouze jako zprostředkovatel platby mezi uživatelem platebních služeb a
dodavatelem zboží nebo služby,
e) vyplacení hotovosti
1. dodavatelem zboží nebo služby zákazníkovi při placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto placení
(cashback),
2. pomocí bankomatu osobou jednající jménem vydavatele platebního prostředku, jestliže tato osoba
neposkytuje jiné platební služby,
f) služba poskytovatelů technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, aniž by peněžní prostředky,
které jsou předmětem platební transakce, přecházely do jejich držby.
CELEX: 32007L0064
____________________
3) Například § 56 a 56a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb. a
zákona č. 296/2007 Sb., § 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č.
7/2009 Sb.

§ 19
Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, nejsou vkladem se
nepovažují za vklad přijatý platební institucí podle zákona upravujícího činnost bank ani za elektronické peníze.
CELEX: 32007L0064
§ 20
(1) Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, musí být
a) drženy evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce a od peněžních prostředků jiných
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osob s výjimkou ostatních peněžních prostředků, které byly platební instituci svěřeny za účelem provedení platební
transakce,
b) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je platební instituce obdržela, uloženy na samostatném účtu
platební instituce u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo
zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České
národní banky, nebo musí být investovány do likvidních aktiv s nízkým rizikem, pokud je platební instituce nepředá
příjemci nebo jinému poskytovateli.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže platební instituce uzavřela pojistnou smlouvu nebo za ni byla poskytnuta
jiná srovnatelná záruka, na jejichž základě mají uživatelé právo na plnění ve výši odpovídající právu na vydání
peněžních prostředků svěřených platební instituci k provedení platební transakce v případě, že platební instituce není
schopna toto právo uspokojit sama, zejména v případě vydání rozhodnutí o úpadku platební instituce.
(3) Uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 2 jako pojistitel může pouze pojišťovna nebo zahraniční osoba s
obdobným předmětem podnikání se sídlem v členském státě nebo se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá
dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, jestliže tyto osoby nejsou členy stejné skupiny jako platební
instituce. Poskytnout jinou srovnatelnou záruku podle odstavce 2 může pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo
zahraniční banka nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání se sídlem v jiném členském státě nebo se
sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, jestliže tyto
osoby nejsou členy stejné skupiny jako platební instituce.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví aktiva, do kterých může platební instituce investovat peněžní prostředky
podle odstavce 1 písm. b).
CELEX: 32007L0064
Díl 4
Dohled nad činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 45
Pro dohled nad činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu se použijí obdobně § 32 a 33, § 34
odst. 1 a § 35.
§ 52e
(1) Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci
elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, musí být
a) drženy 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
b) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je instituce elektronických peněz obdržela, uloženy na
samostatném účtu instituce elektronických peněz u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem
v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s
dohledem České národní banky, nebo musí být investovány do likvidních aktiv s nízkým rizikem, pokud je instituce
elektronických peněz nepředá příjemci nebo jinému poskytovateli.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže instituce elektronických peněz uzavřela pojistnou smlouvu nebo za ni byla
poskytnuta jiná srovnatelná záruka, na jejichž základě mají držitelé a uživatelé právo na plnění ve výši odpovídající
právu na vydání peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci
elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, v případě, že instituce elektronických peněz není schopna
toto právo uspokojit sama, zejména v případě vydání rozhodnutí o úpadku instituce elektronických peněz.
(3) Uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 2 jako pojistitel může pouze pojišťovna nebo zahraniční osoba s
obdobným předmětem podnikání se sídlem v členském státě nebo se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá
dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, jestliže tyto osoby nejsou členy stejné skupiny jako instituce
elektronických peněz. Poskytnout jinou srovnatelnou záruku podle odstavce 2 může pouze banka, spořitelní a úvěrní
družstvo, zahraniční banka nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání se sídlem v jiném členském státě
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nebo se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky,
jestliže tyto osoby nejsou členy stejné skupiny jako instituce elektronických peněz.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví aktiva, do kterých může instituce elektronických peněz investovat peněžní
prostředky podle odstavce 1 písm. b).
(5) Z důvodů zvláštního zřetele hodných může Česká národní banka opatřením obecné povahy dočasně zakázat
institucím elektronických peněz investovat peněžní prostředky podle odstavce 1 písm. b), proti kterým byly vydány
elektronické peníze, do aktiv stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 4, jejichž druh tímto
opatřením současně vymezí. Přitom Česká národní banka přihlédne k bezpečnosti, splatnosti a hodnotě těchto aktiv.
(6) Opatření obecné povahy podle odstavce 5 může nabýt účinnosti před provedením řízení o tomto opatření
podle správního řádu, a to před projednáním jeho návrhu dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné
povahy oznamuje. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka lhůty stanovené správním řádem pro
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, pro oznámení jeho veřejného projednání a pro podání připomínek nebo
námitek k opatření obecné povahy zkrátit až na 3 dny.
CELEX: 32007L0064
CELEX: 32009L0110
§ 58
(1) Ode dne zániku nebo zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nesmí ten, jehož
registrace zanikla nebo byla zrušena, vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2. Peněžní prostředky, které mu byly svěřeny
k provedení platební transakce, musí být vydány uživatelům. Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány
elektronické peníze, musí být vydány držitelům. Jestliže nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem
nebo uživatelem vydavateli elektronických peněz malého rozsahu je určena pro platební transakce, musí být držiteli
nebo uživateli vrácena taková část peněžních prostředků, o kterou do 1 roku ode dne zániku nebo odnětí povolení k
činnosti instituce elektronických peněz zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu požádá.
Do dne vypořádání závazků vůči držitelům a uživatelům se ten, jehož registrace zanikla nebo byla zrušena, i nadále
považuje za vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.
(2) Odstavec 1 se nepoužije pro činnosti, které je ten, jehož registrace vydavatele elektronických peněz malého
rozsah rozsahu zanikla nebo byla zrušena, oprávněn nadále vykonávat na základě jiného oprávnění.
§ 75
(1) Poskytovatel a uživatel se nemohou dohodou odchýlit od ustanovení této hlavy v neprospěch uživatele,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(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,
115, § 117 odst. 2 až 5 a odst. 6 věty druhé a § 118; poskytovatel však nemůže dohodou vyloučit svoji obecnou
odpovědnost za neautorizovanou, nebo nesprávně provedenou platební transakci,
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 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.
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§ 77
(1) Aniž je dotčena možnost dohodnout si úplatu za platební službu, nesmějí si poskytovatel a uživatel
dohodnout úplatu za splnění povinností poskytovatele podle této hlavy. To neplatí, jestliže tento zákon stanoví jinak a
jestliže dohodnutá úplata je přiměřená a odpovídá skutečným nákladům poskytovatele.
(2) Nezahrnuje-li platební transakce směnu měn, platí plátce úplatu požadovanou poskytovatelem plátce a
příjemce úplatu požadovanou poskytovatelem příjemce.
(3) Poskytovatel nesmí příjemci bránit v tom, aby požadoval od plátce úplatu za přijetí použití platebního
prostředku nebo mu za jeho přijetí použití nabízel slevu.
(4) Poskytovatel a uživatel se mohou dohodnout na úplatě za doplňující nebo častější informace uvedené v §
86 až 91 a v § 93 poskytované na žádost uživatele.
CELEX: 32007L0064
§ 82
Uživateli musí být v souladu s § 80 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě:
a) popis platební služby,
b) údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu,
c) forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle § 106 98a,
d) údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu podle § 104 a o okamžiku blízko konce pracovního dne podle § 104 odst.
4, byl-li dohodnut,
e) maximální lhůta pro provedení platební služby,
f) údaj o omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití platebního prostředku za určité období
podle § 99, bylo-li dohodnuto,
g) údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i
rozpis těchto položek,
h) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity, nebo údaj o
způsobu výpočtu úroku nebo přepočtu měn a příslušný den a index nebo základ pro určení referenční úrokové sazby
nebo referenčního směnného kurzu, je-li použita referenční úroková sazba nebo referenční směnný kurz,
i) údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o
úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 94 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.
§ 95
(1) Uživatel může rámcovou smlouvu kdykoli písemně vypovědět, i když byla uzavřena na dobu určitou. Bylali sjednána výpovědní doba, zanikne rámcová smlouva uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba nesmí být delší než
1 měsíc.
(2) Bylo-li sjednáno právo poskytovatele na úplatu za výpověď rámcové smlouvy uživatelem, náleží
poskytovateli tato úplata pouze tehdy, jestliže rámcová smlouva trvala kratší dobu než 1 rok. Úplata musí být přiměřená
a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.
CELEX: 32007L0064
Díl 4
Autorizace platební transakce
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Oddíl 1
Souhlas plátce a jeho odvolání
§ 98a
(1) Plátce může odvolat svůj souhlas s platební transakcí, dokud lze odvolat platební příkaz k této platební
transakci.
(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 odvolání jeho
souhlasu u každé platební transakce zvlášť.
CELEX: 32007L0064
§ 103
(1) V případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, je
plátce oprávněn do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány byla částka platební transakce odepsána
z jeho platebního účtu, požadovat vrácení částky autorizované platební transakce, jestliže
a) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a
b) částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem;
plátce však nemůže namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz
dohodnutý mezi plátcem a jeho poskytovatelem podle § 81 písm. h).
(2) V rámcové smlouvě se plátce a jeho poskytovatel mohou dohodnout, že se ustanovení odstavce 1
nepoužije, jestliže
a) souhlas s platební transakcí udělil plátce přímo svému poskytovateli a zároveň
b) tam, kde to připadá v úvahu, informace o přesné částce platební transakce byla plátci poskytovatelem nebo
příjemcem poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým způsobem nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí platebního
příkazu.
(3) Plátce poskytne poskytovateli na jeho žádost informace a doklady nasvědčující tomu, že byly splněny
podmínky pro vrácení částky platební transakce podle odstavce 1.
(4) Poskytovatel do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti plátce částku platební transakce vrátí, nebo
její vrácení odmítne a sdělí plátci důvody odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi
plátcem a jeho poskytovatelem a o možnosti plátce podat stížnost orgánu dohledu.
CELEX: 32007L0064
§ 106
Neodvolatelnost platebního příkazu a souhlasu plátce
(1) Plátce může souhlas s platební transakcí odvolat, avšak nejpozději do okamžiku stanoveného v odstavcích
2 až 5. Odvolání souhlasu uděleného k několika platebním transakcím má účinek pouze na ty z nich, které splňují tuto
podmínku.
(2) Uživatel nesmí odvolat platební příkaz po okamžiku jeho přijetí, není-li dále stanoveno jinak.
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(3) V případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce,
nesmí plátce odvolat platební příkaz poté, co předal platební příkaz nebo svůj souhlas s platební transakcí příjemci. V
případě inkasa plátce nesmí odvolat platební příkaz po skončení pracovního dne předcházejícího dni dohodnutému mezi
plátcem a příjemcem pro odepsání peněžních prostředků z platebního účtu.
(4) V případě odložené splatnosti platebního příkazu uživatel nesmí odvolat platební příkaz po skončení
pracovního dne předcházejícího okamžiku přijetí platebního příkazu.
(5) Odstavce 2 až 4 se nepoužijí, pokud se plátce a jeho poskytovatel, v případě uvedeném v odstavci 3 i
příjemce, dohodnou, že uživatel může odvolat platební příkaz později. Rámcová smlouva může stanovit úplatu za
odvolání platebního příkazu.
(6) Odstavce 2 až 5 se nepoužijí v případě platebního prostředku pro drobné platby, pokud se poskytovatel a
uživatel dohodnou, že plátce nesmí odvolat platební příkaz po předání tohoto platebního příkazu nebo svého souhlasu s
platební transakcí příjemci.
(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí, pokud by to bylo v rozporu s dohodou plátce a poskytovatele v souvislosti s
jinou než platební službou, že souhlas nebo platební příkaz nelze odvolat již od dřívějšího okamžiku nebo k odvolání
souhlasu nebo platebního příkazu je třeba souhlasu třetí osoby.
§ 106
Odvolání platebního příkazu
(1) Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není platební příkaz přijat.
(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.
(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.
CELEX: 32007L0064
§ 109
Lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce provedení platební transakce
poskytovatelem plátce
(1) Poskytovatel plátce zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány částka platební transakce byla
připsána na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí
platebního příkazu.
(2) Plátce a jeho poskytovatel si mohou dohodnout lhůtu o 1 pracovní den delší, než je lhůta uvedená v
odstavci 1, jedná-li se o platební transakci v
a) měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která nezahrnuje směnu měn,
b) měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a měnou
členského státu, na jehož území ke směně měn dochází, nebo
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c) české měně, která je prováděna výlučně na území České republiky a zahrnuje jinou směnu měn než směnu mezi
českou měnou a měnou euro.
(3) Plátce a jeho poskytovatel si mohou dohodnout lhůtu o 3 pracovní dny delší, než je lhůta uvedená v
odstavci 1, jedná-li se o platební transakci v
a) měně euro, která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a jinou měnou než měnou členského státu, na jehož území ke
směně měn dochází,
b) české měně, která není prováděna výlučně na území České republiky, nebo
c) měně jiného členského státu s výjimkou měny euro.
CELEX: 32007L0064
§ 110
Lhůta pro připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce provedení platební transakce
poskytovatelem příjemce
Poskytovatel příjemce
a) připíše částku platební transakce na platební účet příjemce, nebo
b) nevede-li příjemci platební účet, dá příjemci částku platební transakce k dispozici
neprodleně poté, kdy byla připsána na účet poskytovatele příjemce, nebo jedná-li se o platební transakci v měně jiného
než členského státu, do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla připsána na účet poskytovatele příjemce.
§ 111
Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně
Ustanovení § 109 se nepoužije v případě platební transakce v rámci téhož poskytovatele na území České
republiky v české měně. V tomto případě musí být peněžní prostředky připsány částka platební transakce připsána na
platební účet příjemce, nebo nevede-li poskytovatel příjemci platební účet, dány dána příjemci k dispozici nejpozději
na konci dne, v němž nastal okamžik přijetí příkazu. Pokud taková platební transakce zahrnuje směnu měn, mohou se
plátce a jeho poskytovatel dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší.
§ 112
Lhůta pro připsání peněžních prostředků vložených na platební účet
(1) Ustanovení § 109 až 111 se nepoužijí, vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na účet hotovost v měně
členského státu, ve které je platební účet veden. V takovém případě poskytovatel peněžní prostředky připíše na platební
účet příjemce neprodleně po okamžiku přijetí peněžních prostředků od spotřebitele nebo drobného podnikatele. V témže
okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být uživateli k dispozici.
(2) Ustanovení § 109 a 110 se nepoužijí,
a) vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na platební účet hotovost v měně jiného než členského státu, ve které je
platební účet veden, nebo
b) vloží-li uživatel, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem, na platební účet hotovost v měně, ve které je
platební účet veden.
(3) V případech uvedených v odstavci 2 připíše poskytovatel peněžní prostředky na platební účet příjemce
nejpozději následující pracovní den po dni přijetí peněžních prostředků od uživatele. V témže okamžiku nastává i den
valuty a peněžní prostředky musí být uživateli k dispozici.
§ 112
Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet
(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.
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(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.
CELEX: 32007L0064
§ 114
Den valuty peněžních prostředků
(1) Den valuty peněžních prostředků odepsaných z platebního účtu plátce nastává nejdříve okamžikem přijetí
platebního příkazu.
(2) Den valuty peněžních prostředků připsaných na platební účet příjemce nastává nejpozději okamžikem, kdy
jsou peněžní prostředky připsány na účet příjemce; § 112, 117 a 118 tím nejsou dotčeny.
(3) Okamžikem připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce musí být tyto peněžní prostředky k
dispozici příjemci.

§ 114
Den valuty
(1) Den valuty nastává v případě odepsání částky platební transakce z platebního účtu plátce nejdříve
okamžikem přijetí platebního příkazu.
(2) Den valuty nastává v případě připsání částky platební transakce na platební účet příjemce
nejpozději okamžikem, kdy je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele příjemce.
(3) Okamžikem připsání částky platební transakce na platební účet příjemce musí být částka platební
transakce k dispozici příjemci.
CELEX: 32007L0064
§ 117
(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 řádně a
včas připsána na účet poskytovatele příjemce. Jestliže neodpovídá za nesprávně provedenou platební transakci
poskytovatel plátce plátci, odpovídá za ni poskytovatel příjemce příjemci.
(2) Jestliže poskytovatel plátce odpovídá plátci za nesprávně provedenou platební transakci a plátce mu
oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně
a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto
odepsání nedošlo, nebo
b) vrátí částku platební transakce, včetně zaplacené úplaty a ušlých úroků, plátci, jestliže postup podle písmene a)
nepřipadá v úvahu.
(3) Postup uvedený v odstavci 2 se uplatní pouze ve vztahu k částce nesprávně provedené platební transakce,
která nebyla na účet poskytovatele příjemce připsána před tím, než plátce svému poskytovateli oznámil, že netrvá na
provedení platební transakce, a to za podmínky, že poskytovatel plátce toto připsání doloží plátci a tam, kde to připadá
v úvahu, také poskytovateli příjemce.
(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
a) uvede platební účet plátce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo
poskytovatel plátce provedl platební transakci správně, nebo
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b) vrátí nesprávně zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.
(5) Jestliže poskytovatel příjemce odpovídá příjemci za nesprávně provedenou platební transakci, poskytovatel
příjemce neprodleně
a) uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo
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.
(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 řádně a včas předat platební příkaz
poskytovateli plátce. Poskytovatel příjemce příjemci na jeho žádost doloží, zda tuto povinnost splnil.
CELEX: 32007L0064
§ 119
Nesprávný jedinečný identifikátor
(1) Platební transakce je správně provedena co do osoby příjemce, je-li provedena v souladu s jeho jedinečným
identifikátorem. To platí i tehdy, jestliže uživatel uvede i další údaje o příjemci, než které jsou uvedeny ve smlouvě
mezi ním a poskytovatelem.
(2) Jestliže uživatel uvedl nesprávný jedinečný identifikátor příjemce, vyvine poskytovatel plátce veškeré úsilí,
které lze na něm spravedlivě požadovat, aby peněžní prostředky z nesprávně provedené platební transakce byly vráceny
plátci. Plátce a jeho poskytovatel se mohou v rámcové smlouvě dohodnout, že poskytovatel je oprávněn za vrácení
peněžních prostředků požadovat úplatu.
§ 120
(1) Jestliže uživatel tvrdí, že provedenou platební transakci neautorizoval nebo že platební transakce byla
provedena nesprávně, je poskytovatel povinen doložit, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán
platební příkaz, že tato platební transakce byla správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou
poruchou nebo jinou závadou.
(2) Odpovědností poskytovatele podle tohoto dílu není dotčena jeho odpovědnost za škodu ani za bezdůvodné
obohacení.
(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.
CELEX: 32007L0064

§ 121
Práva uživatele a odpovídající povinnosti poskytovatele stanovené v § 110, 111, 113, 114, § 115 odst. 1 a §
117 zaniknou, jestliže uživatel neoznámí neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli
bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních
prostředků z platebního účtu. To neplatí, jestliže poskytovatel neposkytl nebo nezpřístupnil informace o této platební
transakci v souladu s § 86, 87, 90 a 91.
§ 121
Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
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(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.
CELEX: 32007L0064

§ 123
Zproštění odpovědnosti
Jestliže splnění povinnosti stanovené v tomto dílu a v oddílu 2 dílu 5 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.
CELEX: 32007L0064
§ 124c
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 o vydání elektronických
peněz mezi vydavatelem a osobou přijímající elektronické peníze.
CELEX: 32009L0110
§ 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, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 51 odst. 1., 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).
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(3) 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).
§ 133
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby v Evropské unii 2)
a) neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve
stejné měně,
b) nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),
c) neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele
nebo v příloze k němu, nebo
d) neumožňuje provádět z platebního účtu plátce inkasní transakce z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele
nacházejícího se v kterémkoli členském státě.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).
§ 133
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 2) 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.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).
CELEX: 32009R0924

§ 133a
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(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. 260/2012 2)
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,
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
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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.
CELEX: 32012R0260
§ 134
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 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 zápis do registru podle tohoto zákona, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 52b odst. 1., nebo
d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) nebo d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).
§ 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 unii 2) nebo
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2).
(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
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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) a podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2) je v České republice Česká národní
banka.
CELEX: 32012R0260
CELEX: 32009R0924

§ 135d
Opatření k nápravě
(1) Jestliže osoba podléhající dohledu České národní banky poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo
jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které je tato osoba oprávněna vykonávat podle
tohoto zákona, může Česká národní banka podle povahy závažnosti a následků zjištěného nedostatku uložit této osobě,
aby
a) ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,
b) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, nebo některé z nich, dokud nezjedná
nápravu,
c) nechala na své náklady provést mimořádný audit,
d) vyměnila svého auditora, jsou-li splněny podmínky pro jednostranné ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o
povinném auditu podle zákona upravujícího činnost auditorů,
e) vyměnila svoji vedoucí osobu,
f) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím obchodního zástupce,
g) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím pobočky v hostitelském
členském státě,
h) omezila výkon některých provozních činností vztahujících se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle
tohoto zákona, prostřednictvím jiné osoby, nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osoby nevykonávala, nebo
i) nakládala s peněžními prostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly
vydány elektronické peníze, pouze stanoveným způsobem.
(2) Opatření k nápravě podle odstavce 1 písm. f) nebo g) může Česká národní banka uložit platební instituci
nebo instituci elektronických peněz také tehdy, jestliže má důvodné podezření, že v souvislosti s výkonem činností,
které jsou tyto osoby oprávněny vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce v
hostitelském členském státě může dojít ke zvýšení nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování
terorismu.
(3) Osoba podléhající dohledu České národní banky, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě
podle odstavce 1, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o odstranění nedostatku a o způsobu
zjednání nápravy.

§ 135e
Přijímání podnětů
Přijme-li Česká národní banka podnět k zahájení řízení z moci úřední 7) 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
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peněz, nebo přímo nebo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přeshraniční platby v Evropské unii 2) 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).
CELEX: 32012R0260
CELEX: 32009R0924
CELEX: 32007L0064
____________________
7) § 42 správního řádu.
8) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

§ 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. 2 § 52m odst. 3, § 54 odst. 3,
§ 56 odst. 2, § 71 odst. 3, § 72 odst. 4 a § 73b odst. 5.
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Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění vybraných ustanovení)

§1
Účel zákona
Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu
bezhotovostně prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb
formou poštovního poukazu (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.
§2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky
prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků
prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu,
b) poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazuje závazek.
a) platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,
b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky
prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím
peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.
(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet
nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.
(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
a) vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
b) výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
c) předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
d) zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a
jejich předání České národní bance,
e) předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou
provozovat směnárenskou činnost,
f) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a
mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
g) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a
mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.
(3) Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy
nebo drahé kameny.
Bezhotovostní platby
§3
(1) Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné
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a) navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky,
pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
b) osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo
organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu
nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na
a) platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb
uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a
účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,
d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,1)
e) platby určené k úschově peněz notářem,
f e) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.,
f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo
g) platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.
§4
(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč 270 000 Kč (dále jen „limit“) je povinen
provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu2) provedena
v hotovosti.
(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena
bezhotovostně.
(2) (3) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo koruny
české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(3) (4) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby
témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.
(4) (5) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez
zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.
____________________
2) Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve
znění pozdějších předpisů
(úplné znění vybraných ustanovení)

§1
Předmět úpravy
Tímto zákonem se v souladu s právem Evropských společenství1) Tento zákon zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění,
a) b) upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
b) c) upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky (usazovat
se) nebo svobody dočasně poskytovat služby,
c) d) zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "registr") a
d) e) upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných
událostí.
1) Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
1) Směrnice Rady 92/49/EHS 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 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním
pojištění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.
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, v platném
znění.
§2
Činnosti vyloučené z působnosti zákona
Tento zákon se nevztahuje na
a) zprostředkovatelskou činnost vykonávanou pojišťovnou nebo zajišťovnou a na činnost zaměstnanců pojišťovny a
zajišťovny; tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu a tuzemská zajišťovna jsou povinny zabezpečit splnění
podmínek důvěryhodnosti (§ 19) a odborné způsobilosti nejméně pro její základní stupeň (§ 18) stanovených tímto
zákonem u jejich zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv, anebo na jimi
provozované zprostředkovatelské činnosti,
b) a) poradenskou činnost v pojišťovnictví, kterou se rozumí příležitostné poskytování informací v rámci jiné profesní
činnosti či pouhé poskytování obecných informací o pojistných produktech za předpokladu, že účelem takové činnosti
není napomáhat uzavření nebo plnění z pojistné nebo zajišťovací smlouvy anebo vypracování odborných posudků
škodných událostí,
c) b) činnost osob, které zprostředkovávají uzavírání pojistných smluv, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:
1. uzavření pojistné smlouvy vyžaduje pouze znalosti o pojištění, které je na jejím základě poskytováno,
2. nejedná se o pojistné smlouvy životních pojištění ani o pojištění odpovědnosti za škodu,
3. zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví je pouze doplňkem podnikání osoby zprostředkovávající
pojištění,
4. sjednávané pojištění je doplňkovou službou dodávaného zboží nebo poskytované služby, je-li toto pojištění
sjednáváno pro případ vady, zničení, ztráty tohoto zboží nebo služby, nebo je-li toto pojištění sjednáváno pro
případ poškození nebo ztráty zavazadla nebo pro případ jiného pojistného nebezpečí spojeného s cestováním
zabezpečovaným dodavatelem této služby, i když se jedná o životní pojištění nebo o pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud je takové pojištění doplňkem k cestovnímu pojištění, a
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5. výše ročního pojistného pro jednu pojistnou smlouvu nepřesahuje částku odpovídající hodnotě 500 eur a
trvání takové smlouvy, včetně jejího prodloužení, nepřesahuje dobu 5 let.
§3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví odborná činnost spočívající v
1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,
2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,
3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je
tato činnost vykonávána, nebo
4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv;
b) pojišťovacím zprostředkovatelem právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou
činnost v pojišťovnictví;
c) pojišťovnou právnická osoba, která je podle zvláštního právního předpisu2) oprávněna provozovat na území České
republiky pojišťovací činnost;
d) zajišťovnou právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou
zajišťovnou;
e) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor;
f) domovským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel jako fyzická osoba svoje
bydliště a ve kterém vykonává svoji obchodní činnost nebo ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel jako právnická
osoba své registrované nebo, nevyžaduje-li členský stát registraci sídla, své statutární sídlo;
g) hostitelským členským státem členský stát, ve kterém pojišťovací zprostředkovatel provozuje svoji
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně
poskytovat služby;
h) příslušným orgánem dohledu orgán domovského členského státu, který je oprávněn vykonávat dohled nad
provozováním zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a který byl jako příslušný orgán oznámen Komisi
Evropských společenství Evropské unie;
i) identifikačními údaji
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li
odlišné od bydliště, adresa bydliště, datum narození a registrační číslo,
2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, její sídlo, registrační číslo, identifikační číslo osoby (dále jen
"identifikační číslo"), bylo-li jí přiděleno, a jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a datum
narození odpovědného zástupce (§ 11); u právnické osoby se sídlem v jiném než členském státě (dále jen "třetí
stát") též adresa organizační složky podniku umístěné v České republice;
j) trvalým nosičem dat nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování jemu určených informací tak, aby mohly být k
dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě;
k) adresou bydliště fyzické osoby adresa jejího bydliště nebo místa, kde se zdržuje; má-li fyzická osoba bydliště na více
místech, adresa bydliště, kde fyzická osoba bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale;
l) provozováním zprostředkovatelské činnosti na základě práva zřizovat pobočky každá trvalá přítomnost (usazení se)
pojišťovacího zprostředkovatele z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má
tento pojišťovací zprostředkovatel bydliště nebo sídlo;
m) svobodou dočasně poskytovat služby právo pojišťovacího zprostředkovatele s bydlištěm nebo sídlem v členském
státě dočasně provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na území jiného členského státu, než ve kterém
má pojišťovací zprostředkovatel své bydliště nebo sídlo, a to v rozsahu uděleném příslušným úřadem země jeho
bydliště nebo sídla, jestliže tato činnost nemá charakter trvalé přítomnosti na území tohoto jiného členského státu.
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Informace poskytované klientovi a pojistníkovi
§ 21a
(1) Pojistitel je povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy poskytnout informace o
a)

b)
c)

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 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.

(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)

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)
b)
c)
d)

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.

(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.
(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
a)
b)
c)
d)

riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci získat,
neexistenci záruky návratnosti investice,
způsobu a rozsahu záruky, je-li dána, a
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
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a)
b)
c)
d)
e)

Pojistitel je povinen během trvání pojištění poskytnout pojistníkovi informace
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,
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,
o každoročním stavu bonusů,
o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a to nejméně jednou za čtvrtletí, a
o struktuře podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly, a to nejméně jednou za rok.
§ 21c

(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.
(2) Informace podle § 21a je pojistitel povinen poskytnout v dostatečné době před tím, než je klient
pojistnou smlouvou vázán.
(3) Informace podle § 21a odst. 3 a 4 je pojistitel povinen poskytnout na trvalém nosiči dat.
(4) Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojištění uzavřeného na dálku pojistné podmínky v
tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.
(5) Informace podle § 21b písm. d) a e) je pojistitel povinen poskytnout způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
§ 21d
Ustanoveními § 21a až § 21c nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvy o
finančních službách uzavíraných se spotřebitelem.
CELEX: 31992L0049
CELEX: 32002L0065
CELEX: 32002L0083
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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
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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
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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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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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