
Abstrakt (ČJ) 

Hlavním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit  možné dopady zrevidované 

směrnice o platebních službách (PSD2) na bankovní a fintech sektor. Z toho důvodu se práce 

nejdříve zaměřuje na současný bankovní systém společně s aktuálními problémy souvisejícími s 

globální finanční krizí z let 2007 a 2008, které vedly ke značným změnám regulace bankovního 

systému na evropské úrovni. Práce následně srovnává bankovní systém s rostoucím sektorem 

finančních  technologií  (Fintech)  a  poskytuje  přehled  tohoto  sektoru  společně  s  příslušnou 

regulací. Po přehledu pojednávajícím o bankovnictví a fintech sektoru následuje analýza původní 

směrnice  o  platebních  službách (PSD) a  PSD2,  která  rovněž  obsahuje  příslušnou judikaturu 

Soudního  dvora  Evropské  unie.  Poslední  část  práce  hodnotí  možné  dopady  PSD2,  přičemž 

zohledňuje další významné prvky, které mohou ovlivnit možný rozvoj fintech sektoru.

Z příslušné analýzy vyplývá, že regulace bankovního systému na evropské úrovni byla 

posílena  v  návaznosti  na  globální  finanční  krizi  s  ohledem na  to,  že  nedostatečná  regulace 

bankovnictví  byla  jedním  z  hlavních  příčin  vzniku  globální  finanční  krize.  V  práci  je  dále 

argumentováno, že překotný vývoj moderních technologií společně s následky globální finanční 

krize pro bankovnictví přispěly k rozvoji fintech sektoru. Práce poukazuje na fakt, že fintech 

sektor nebyl tak značně regulován, přičemž tato situace se již změnila.

V práci jsou dále srovnávána příslušná ustanovení PSD a PSD2 společně s následným 

představením  hlavních  změn,  které  přichází  v  návaznosti  na  přijetí  PSD2.  Tato  práce  dále 

argumentuje, že hlavní změny mohou být spatřovány v pozměněné oblasti působnosti směrnice, 

přijetí  dvou  nových  poskytovatelů  platebních  služeb,  a  to  konkrétně  poskytovatelů  služeb 

iniciování  platby a služeb informování  o účtu,  dále  v opatřeních  týkajících  se bezpečnosti  a 

posílení ochrany spotřebitelů.

Závěrečná  část  práce  argumentuje,  že  PSD2  společně  se  změnami,  které  přichází  s 

přijetím této směrnice, mohou být považovány za krok správným směrem. Zároveň je ale nutné 

vzít  v  potaz  další  relevantní  faktory.  V  souladu  s  tím  představuje  práce  některé  z  těchto 

relevantních faktorů, a to konkrétně pozdní provedení této směrnice několika členskými státy 

Evropské  unie,  rozdílné  přístupy  příslušných  orgánů  a  novou  konkurenci.  Ačkoliv  práce 

předestírá,  že  směrnice  PSD2  může  přispět  k  dalšímu  rozvoji  fintech  sektoru,  zároveň  je 

připuštěno, že je pravděpodobně velmi brzy na to, aby mohly být zhodnoceny všechny možné 

dopady této směrnice. 


	Abstrakt (ČJ)

