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3

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává (i)
novelu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním
styku (dále jen ,,ZOPS“), která přináší řádu
nových
povinností
pro
poskytovatele
platebních služeb a (ii) nový zákon o centrální
evidenci účtu (dále jen „CEÚ“), na jehož
základě se má zřídit očekávaná centrální
1
evidence účtů . Účinnost projednávané novely
ZOPS se předpokládá v září 2016 a účinnost
nového zákona o CEÚ se předpokládá v druhé
polovině roku 2016.

trhu (dále jen ,,Směrnice PSD2“) , jejímž
cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů a stanovit
rovné podmínky pro působení stávajících a
nových poskytovatelů platebních služeb.

V květnu 2015 bylo dále v Úředním věstníku
EU zveřejněno (i) nové nařízení o
mezibankovních poplatcích za karetní platební
2
transakce (dále jen „Nařízení“) , které upravuje
především poplatky a povinnosti poskytovatelů
platebních karet, a v prosinci 2015 (ii) nová
směrnice o platebních službách na vnitřním

Níže naleznete základní informace o těchto
nových právních předpisech.
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Návrh zákona se v současnosti nachází před druhým
čtením v Poslanecké sněmovně, sněmovní tisk č. 718.
Nařízení EP a Rady EU 2015/751 ze dne 29. dubna
2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební
transakce.

Některá ustanovení Nařízení jsou přímo
použitelná již od června a prosince minulého
roku a další mají být přímo použitelná od
června tohoto roku. Směrnice PSD2 má být
provedena do českého právního řádu do 13.
ledna roku 2018.

3

Směrnice EP a Rady EU 2015/2366 ze dne 25.
listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu.

Novela ZOPS zavádí pro poskytovatele
platebních služeb řádu nových povinností.
Jedná se např. o povinnost užívat jednotnou
terminologii při nabízení služeb. Tato jednotná
terminologie bude vyžadována i ve smluvní a
předsmluvní dokumentaci a v dalších sděleních
určených spotřebitelům.
Významnou novinkou je i zavedení povinnosti
bank a zahraničních bank jako poskytovatelů
umožnit zřízení tzv. základního platebního účtu
4
(„ZPÚ“) . Tito poskytovatelé budou povinni zřídit
ZPÚ všem spotřebitelům legálně pobývajícím
v EU na základě nediskriminujících podmínek.
Novela ZOPS pak stanovuje i výslovnou
povinnost poskytovatelů umožnit převedení
platebního účtu vedeného ve stejné měně (tzv.
switching).

souvislosti omezuje výši mezibankovních
poplatků v souvislosti s transakcemi platebními
kartami u nekomerční klientely.
Nařízení dále stanovuje požadavky na
transparentnost při účtování mezibankovních
poplatků
a
požadavky
na
vzájemnou
nezávislost schémat poskytovatelů platebních
karet. Novela ZOPS zavádí správní delikty
související s porušením Nařízení.
Směrnice PSD2
Směrnice PSD2 si obecně klade za cíl zajistit
vyšší ochranu spotřebitele a celkově zefektivnit
poskytování platebních transakcí v EU.
Směrnice PSD2 se nevztahuje na některé
vybrané platební služby, jako je přeprava a
správa hotovosti, služby bankomatů nebo
platební služby v rámci omezených sítí.

Návrh zákona o centrální evidenci účtů

Působnost směrnice PSD2 se naopak rozšiřuje
na některé nové druhy služeb. Vyšší
transparentnost má být zajištěna zřízením
centrálního registru poskytovatelů, zajištěním
informovanosti spotřebitelů a zpřesněním
odpovědnosti za neautorizované platební
transakce.

Cílem navrhovaného zákona je zajistit přístup
orgánů veřejné moci k informacím o účtech
vedených
úvěrovými
institucemi.
Mezi
evidované údaje má patřit číslo účtu, datum
vzniku a zániku oprávnění nakládat s
peněžními prostředky a identifikační údaje
klienta (u fyzických osob jméno, příjmení,
datum narození, rodné číslo a adresa).

Současné právní předpisy dle některých názorů
nedostatečně regulují činnost provozovatelů
internetových plateb, což vyvolává řadu
právních
problémů
v oblastech
ochrany
spotřebitele, bezpečnosti, ochrany údajů a
dalších. Z tohoto důvodu je působnost
Směrnice PSD2 rozšířena o tzv. služby
iniciování platby a na poskytovatele těchto
služeb se má vztahovat vyšší míra regulace.

Osoby poskytující služby spočívající ve
srovnávání platebních služeb budou nově
povinny zajistit rovné podmínky při srovnávání
platebních služeb poskytovatelů.

Vzhledem k tomu, že CEÚ umožní vymezeným
subjektům prolomit bankovní tajemství, zákon o
bankách a další zákony upřesní okruh osob,
které
budou
oprávněny
do
databáze
5
nahlédnout.
Nařízení
Nařízení se vztahuje na vnitrostátní i
přeshraniční karetní platební transakce a v této
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Tato povinnost byla zavedena z důvodu transpozice
směrnice EP a Rady EU 2014/92 o porovnatelnosti
poplatků souvisejících s platebními účty, změně
platebního účtu a přístupu k platebním účtům se
základními prvky.
Má se jednat např. o orgány činné v trestním řízení,
orgány Finanční správy České republiky, orgány Celní
správy České republiky či o zpravodajské služby České
republiky.

Závěr
S ohledem na řadu nových povinností, které
shora uvedené předpisy přináší, doporučujeme
v dostatečném časovém předstihu zohlednit
tyto nové předpisy ve svých interních
předpisech a s jejich obsahem seznámit i své
zaměstnance, spolupracující osoby a obchodní
partnery.
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Novela ZOPS

Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech
v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani
doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci.
Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů,
upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně
zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu
odkazováno.
V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte
kontaktovat.
Kontakty:

Tomáš Sedláček, Partner, TSedlacek@bbh.cz

Zdeněk Husták, Of counsel, ZHustak@bbh.cz

Adam Nečas, Of counsel, ANecas@bbh.cz

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 26143119

Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
E-mail: legal@bbh.cz
Web: www.bbh.cz

DIČ: CZ26143119
Městský soud v Praze oddíl C, vl. 218820
ID datové schránky: 5e2sxwg
BBH spotřebiteli poskytuje vždy informaci o ceně za poskytované právní služby či způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb spotřebiteli tak, aby cena
odpovídala vzájemně sjednaným podmínkám. Informace o ceně za poskytnuté právní služby jsou rovněž nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb
spotřebiteli, jež BBH se spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních služeb. Výše odměny BBH je stanovena na základě individuální dohody se
spotřebitelem, a to s ohledem potřeby a možnosti spotřebitele a rovněž s ohledem na časovou, odbornou náročnost a hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna BBH
může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová. BBH
provádí vyúčtování poskytnutých služeb spotřebiteli jednou měsíčně, zpravidla do patnáctého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly právní
služby poskytnuty. Faktury BBH jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře, nikoliv však dříve než deset dní od doručení příslušné faktury spotřebiteli. Spotřebitel je
oprávněn smlouvu s BBH písemně vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V případě využití možnosti vypovědět smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí
výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Bulletin BBH květen 2016 Nové předpisy v oblasti platebních služeb Strana 3

BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti
práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších
aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu.

