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Úvod
Za posledních deset let došlo v České republice a potažmo celé Evropské unii k
významným změnám v právní úpravě bezhotovostního platebního styku, a to zejména
z pohledu regulatorního. Není to zapříčiněno jen požadavky Evropské unie, ale také denní
ekonomickou realitou, kdy můžeme pozorovat enormní nárůst objemu bezhotovostních
plateb a výskyt nových platebních prostředků. Proto vznikla potřeba posílení právní
jistoty tohoto druhu ekonomických vztahů, která vyústila v přijetí nových právních
předpisů a zpřísnění dohledu v této oblasti.
Cílem mé práce je především celkově prozkoumat problematiku týkající se
regulace platebního styku a následného dohledu nad touto oblastí, resp. kontrolu a
vynucování plnění stanovené regulace státem a jím pověřenými veřejnoprávními
institucemi s ohledem na zákonnou úpravu a s tím související množství vyvstávajících
otázek. Mou hlavní snahou bude konfrontovat stávající právní úpravu s požadavky praxe
a neustále se zvětšující škály nových platebních nástrojů a metod realizace platebního
styku, které nám moderní doba přináší. Výsledkem by pak mělo být komplexní
představení regulace oblasti platebního styku včetně výhod a potenciálních nebezpečí,
které ze současné legislativy vyplývají. Nedílnou součást této rigorózní práce představují
náměty de lege ferenda, které jsou zahrnuty v kontextu celé práce.
Úvodní část práce je věnována vymezení platebního styku, vývoji platebních
služeb, jednotlivým formám platebního styku a samotným účastníkům platebního styku.
Následně jsem se zaměřila na význam regulace v oblasti platebního styku a nových
postupů, které se v tomto sektoru uplatňují či v dohledné době uplatňovat budou. Rovněž
se snažím objasnit souvislost mezi finančním právem jako odvětvím práva a
ekonomickou realitou, která jistým způsobem finančněprávní regulaci ovlivňuje a
omezuje možnosti, kterých tato regulace může využít. Stěžejní kapitolu práce tvoří
podrobná analýza současné právní úpravy zaštiťující realizaci platebního styku z pohledu
de lege lata a de lege ferenda. V závěrečném úseku jsem se věnovala využití dohledu nad
oblastí platebního styku a nad bankovním sektorem, metodám uspořádání dohledu
v oblasti finančního práva a vymezení jednotlivých dohledových orgánů v oblasti
platebního styku a potažmo i bankovního sektoru.
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2.
1.1.

Obecný úvod do problematiky
Vývoj platebních služeb
Od doby barterového obchodu, coby prvního náznaku platebního styku, prodělali

jednotlivé způsoby hotovostních a v současné době zejména bezhotovostních finančních
operací takřka neuvěřitelný vývoj.
Barterový, neboli naturální obchod byl hojně využíván zvláště v obchodování mezi
britskými koloniemi při obchodu s otroky, cukrem a rumem. Kovové peníze se začaly
prosazovat jako prostředek směn v 6. století př. n. l. a jejich využívání výrazně usnadnilo
obchodování mezi jednotlivými subjekty. S postupným vývojem společnosti přestali
kovové peníze vyhovovat požadavkům denního obchodování a došlo k jejich nahrazení
jiným druhem platidla. V 17. století proto začaly bankovní domy vydávat tzv. bankovky,
které měly papírovou formu a jejich podstatou byl princip směnitelnosti bankovek za
peněžní kov, resp. určité množství zlata či stříbra.1 Papírové peníze se poté rychle staly
samostatnou formou platidla a nahradily tak mince.
První instituce podobné bankám zajišťující peněžní transakce vznikly v Itálii ve 12.
století, k obchodu se používaly váhy a stůl.2 Majiteli takového stolu se říkalo bankéř.
Bankovnictví poté zaznamenává rozkvět zejména v 17. století, kdy byly založeny první
cedulové banky v roce 1657 ve Švédsku Stockholm Banco (dnešní Sveriges Riksbank) a
roce 1694 v Anglii Bank of England. Tyto peněžní instituce postupně začali rozšiřovat
svoji činnost o zprostředkování vnitřního a mezinárodního obchodního a platebního
styku. Rozšiřovaly se dlužnické a věřitelské operace, přičemž důležitými nástroji
platebního a úvěrového styku se v této době stali šeky a směnky. Rovněž se začala rozvíjet
úschova depozit za poplatek a vznikly tzv. bezpečnostní schránky, do kterých věřitelé
ukládali svá depozita. Velký rozvoj bankovnictví nastal v 19. století, kdy se rozrůstaly
počty drobných vkladatelů, živnostníků či dělníků, kteří měli potřebu bezpečně ukládat

1

POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009., ISBN 978-807400-152-9, str. 47
2
původ slova „Banka“ je z italského „el banco“ - stůl
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své úspory. Na základě toho začaly vznikat již dnes běžně známé spořitelny či úvěrní
družstva.3
Zavádění peněžních prostředků probíhalo a probíhá v různých částech světa různě
v závislosti na finanční vyspělosti jednotlivých trhů. Číňané kupříkladu začali papírové
peníze používat již na přelomu 8. a 9. století našeho letopočtu, tedy dobrých 300 let před
svými západními kolegy. Papírové peníze jako všeobecná měna začaly v Číně platit od
10. Století4, kdy vznikla za vlády císaře Kao Tsunga první státní papírová bankovka na
světě. Stejně tak bezhotovostní platební styk se vyvíjí v různých státech světa odlišně.
Jako první náznaky bezhotovostního platebního styku lze označit již obchody antického
Říma v 2. století př. n. l., kdy obchodníci ze středomoří využívali svých partnerů v Římě
pro realizaci obchodů na dálku, tzv. dálkový mezinárodní obchod.5

Samotný bezhotovostní platební styk se v současné době stává stále
využívanější formou platebního styku ve vyspělých státech. V méně rozvinutých
zemích světa ovšem stále převládá platební styk hotovostní, přičemž s ohledem na
špatnou situaci ekonomiky a životní úroveň domácností zejména v některých
asijských zemích se nejeví pravděpodobné, že by se situace v dohledné době změnila.

1.2.

Vymezení platebního styku
Platební styk lze definovat jako vztah mezi plátcem a příjemcem, který je

uskutečňován v určitých formách přímo mezi nimi, nebo prostřednictvím peněžního
ústavu, zejména tedy banky.6 Mezi základní služby, které poskytují banky svým
klientům, patří právě realizace platebního styku, tedy hotovostní a bezhotovostní přesuny
peněžních prostředků mezi jednotlivými subjekty hospodářského života – fyzickými i

3

ZEMAN, V.; MELUZÍN, T. Bankovnictví: studijní text pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1.
díl. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2008., ISBN 978-80-214-3580-3, str. 10
4
KAMPMANN, Ursula. Historie peněz v Číně. Mince &Bankovky, 2008, roč. 2, 3/2008, Vsetín: Časopis
Mince & Bankovky, str. 33 – 34
5
BUDINSKÝ, V., et al. Banky a finanční organizace v České republice. 1. vyd. Praha: Public History,
1993. ISBN 80-901 432-5-3, str. 9-27
6
MÁČE, M. Platební styk: klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 220 s. ISBN 80-2471725-5., str. 34
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právnickými osobami, a to jak v rámci jednoho státu, tak i ve vztahu k zahraničí7.
V zásadě lze rozeznat dva základní druhy platebního styku a to platební styk hotovostní
a bezhotovostní, i když lze platební styk dále členit i podle mnoha dalších znaků, jak bude
blíže objasněno v následující kapitole.

1.3.

Jednotlivé formy platebního styku
Pro bližší seznámení s platebním stykem jej můžeme rozčlenit podle různých

kritérií a hledisek. Nejčastěji dělíme platební styk dle:8
1) způsobu placení na hotovostní a bezhotovostní platební styk
2) místa, kde k platebnímu styku dochází na platební styk tuzemský, který se
uskutečňuje uvnitř daného státu, a to obvykle v tuzemské měně a platební styk
mezinárodní, který se nám ještě dál rozděluje na platební styk zahraniční, probíhající
mezi tuzemským a zahraničním subjektem, a to obvykle v jedné z nadnárodních měn –
nejčastěji USD či EUR9 a platební styk přeshraniční, který se uskutečňuje mezi
tuzemskými subjekty a subjekty ze zemí EU či EHS.
3) druhu klientely na platební styk retailový a wholesalový, kdy u retailového
platebního styku probíhá větší počet transakcí nižších částek (zejména běžné platby
fyzických osob) a u platebního styku wholesalového se setkáváme s vyššími platbami
zpravidla obchodní povahy.
4) předkládaných průvodních dokumentů na hladké platby, kdy samotná platba
nemá vazbu na průvodní dokumenty a na platby dokumentární, kdy je nutno doložit při
platbě průvodní dokument, který v některých případech už obsahuje bankovní závazek.
5) lhůty provedení transakce na platby standardní a platby expresní, kdy
v případě druhé zmíněné platby probíhá platební styk přednostně oproti běžným
standardům uvedeným v obchodních podmínkách jednotlivých bank. Platba je pak
většinou realizována za příplatek.

7

SCHLOSSBERGER, Otakar; SOLDÁNOVÁ, Marcela. Platební styk. 3 vyd. ,Praha: Bankovní institut,
2005. 368 s. ISBN 80-7265-072-6, str. 13
8
SCHLOSSBERGER, Otakar; SOLDÁNOVÁ, Marcela. Platební styk. 3 vyd. ,Praha: Bankovní institut,
2005. 368 s. ISBN 80-7265-072-6, str. 25
9
Jedná se i o transakce prováděné tuzemskými subjekty v zahraničí.
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1.3.1 Platební styk hotovostní
Hotovostní platební styk lze definovat jako přímý vztah mezi příjemcem a
plátcem, během něhož dochází ke směně zboží a služeb prostřednictvím hotových peněz
– bankovek a mincí. Jedná se o veškeré hotovostní platby, které jsou uskutečňovány
bankami a jinými právnickými či fyzickými osobami, jak pro svou potřebu, tak pro
potřeby klientů10.
Realizace hotovostního platebního styku může probíhat z mnoha důvodů.
Nejčastěji se jedná o úhrady menších částek, kdy se jeví zbytečné provádět platbu
bezhotovostně. Dalším případem může být potřeba jistoty, že za svoje zboží či služby
dostanu zaplaceno v případě, kdy nedůvěřuji v platební schopnost svého obchodního
partnera. V neposlední řadě se jedná o samotnou nedůvěru v princip bezhotovostních
plateb jako takových.

Nevýhodou hotovostního platebního styku je právě ona nutnost fyzické
existence hotových peněz při provádění transakce. Hotovostní transakce vždy
představují riziko odcizení peněz, jsou méně spolehlivé a časově náročnější.
V neposlední řadě vznikají u těchto typů transakcí větší náklady bankám a jiným
platebním institucím, což je také důvod, proč banky inkasují za hotovostní
transakce vyšší poplatek. V poslední době banky usilují o omezení hotovostních
transakcí, a to zejména prostřednictvím finančního zvýhodnění transakcí
bezhotovostních. Některé banky hotovostní transakce neprovádějí vůbec či pro ně
využívají jiných subjektů.11 Přestože je ovšem v současné době užívání nejrůznějších
bezhotovostních nástrojů preferováno, hotovostní platební styk je stále základním
způsobem provádění úhrady, a to zejména v méně rozvinutých zemích, kde jsou
bezhotovostní platby nedostupné.

10

MÁČE, M. Platební styk: klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 220 s. ISBN 80-2471725-5., str. 34
11
např. mBank S. A., organizační složka – vklad hotovosti možný výhradně přes jiné banky či pobočky
České pošty
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1.3.2 Platební styk bezhotovostní
Ve dvacátém století došlo k masivnímu rozvoji bezhotovostního platebního styku,
což bylo dáno zejména prudkým vývojem informačních technologií, které jsou schopné
nahrazovat hotovostní peníze a zároveň bezpečností těchto technologií, které umožňují
tyto prostředky ochránit před zneužitím.12
Stejně jako u hotovostního platebního styku, i bezhotovostní platební transakce
probíhají mezi plátcem a příjemcem za účelem směny zboží či služeb. Rozdíl oproti
hotovostnímu platebnímu styku ovšem spočívá v účasti třetí strany, zprostředkovatele,
který zrealizuje převod prostředků od plátce k příjemci bez potřeby hotových peněz. Při
bezhotovostním platebním styku dochází k převodu peněžních prostředků z účtu plátce
na účet příjemce, přičemž samotné zajišťování bezhotovostního platebního styku je
vyhrazeno jednotlivým platebním institucím, u nichž mají jejich klienti uloženy své
peněžní prostředky.
Platební operace, jež se uskutečňují v rámci stejného poskytovatele platebních
služeb, resp. banky, naplňují definici platebního styku vnitrobankovního. V případě, že
platební operace probíhají mezi různými bankami přes platební systém, jedná se o
platební styk mezibankovní, kdy je nutné jednotlivé platby realizované mezi bankami
vypořádat v clearingovém centru, vedeném Českou národní bankou. Ač zákon č.
284/2009 Sb., o platebním styku umožňuje za splnění určitých v zákoně uvedených
podmínek vznik a provoz alternativních platebních systémů, v současné době existuje
jako jediný platební systém v České republice systém CERTIS, provozovaný Českou
národní bankou. Zjednodušeně řečeno, proces clearingu a vypořádání mezibankovních
plateb znamená spárování a vyúčtování bezhotovostních transakcí probíhajících na trhu
mezi účastníky platebního styku a probíhá následovně:

12

MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 181
DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005, str. 343
SCHLOSSBERGER, O. a kol. Platební styk. Praha: Bankovní institut, 1998, str. 4 – 6
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Jak již bylo řečeno, s neustálým rozvojem společnosti a informačních technologií
dochází i k rozvoji samotného bezhotovostního platebního styku. Přestože je v současné
době moderní a užitečné využívat především platebního styku bezhotovostního, je
důležité si uvědomit, že se jedná stále o relativně novou technologii, která se ve větší míře
uplatňuje zejména v hospodářsky vyspělých zemích. V méně rozvinutých zemích tak
stále převládá platební styk hotovostní. Při cestování do rozvojových zemí proto musíme
vzít na vědomí, že platby za zboží a služby bude nutné hradit především v hotovosti.
Mentalita obchodníků v těchto zemích, obzvláště v Asii, se od obchodních zvyklostí, na
něž jsme zvyklí z Evropy, výrazně liší. Zajímavým faktem je, že například v Indii připadá
v současné době na 100 obyvatel jen 27 debetních karet a 2 kreditní karty. Tomu odpovídá
jak dostupnost bankomatů (1 bankomat na 10 tisíc obyvatel), tak počet uskutečněných
transakcí. Přímo v obchodě zaplatí bezhotovostně v průměru jeden člověk pouze jednou
ročně, z bankomatů pak vybere pětkrát. V platebním styku naprosto převládá hotovostní
způsob plateb, který tvoří téměř 90 % z celkového objemu plateb. Oproti tomu
v ekonomicky vyspělé Austrálii platí lidé v obchodech častěji bezhotovostně než
hotovostí, přičemž 70 % z celkového objemu plateb tvoří právě bezhotovostní platby přes
platební terminál v obchodech. Platební terminály jsou zde i lidem nejvíce dostupné (332
míst na 10 tisíc obyvatel).13

1.3.3 Nástroje platebního styku
Nástrojem platebního styku rozumíme druh instrumentu, na základě kterého
banky a jiné peněžní instituce provádějí platební operace.14 Jedná se o prostředek, pomocí
něhož je bance předána platební instrukce, přičemž způsob a čas předání instrukce banka
určuje ve svých obchodních podmínkách. Ač mají banky právo určit si svoje termíny, do
kdy je nutné platební instrukci předat, samotné lhůty pro převod peněžních prostředků
přímo stanovuje ustanovení § 108 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. I
když se vzhled nástrojů platebního styku v jednotlivých bankách liší, jejich základní
náležitosti musí být vždy zachovány.
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Zdroj dat: spol. Datank, s.r.o.
SCHLOSSBERGER, Otakar; SOLDÁNOVÁ, Marcela. Platební styk. 3 vyd. ,Praha: Bankovní institut,
2005. 368 s. ISBN 80-7265-072-6, str. 75
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Nejčastěji používanými nástroji platebního styku jsou dnes již běžně známé
příkaz k úhradě a příkaz k inkasu, na jejichž základě se provádějí hladké platby, neboli
prosté úhrady či bankovní převody. Tyto platby patří k nejrozšířenějším formám
platebního styku jak pro obchodní, tak i pro neobchodní a kapitálové platby15.
Stále více využívané nástroje platebního styku představují platební karty, které
jsou již zcela nepostradatelnou součástí každodenního života většiny dospělé populace.16
Platební karta je nástrojem využívaným k výběru hotovosti v bankomatech, na pobočkách
bank nebo v obchodech17, k placení v obchodech prostřednictvím platebních terminálů a
k úhradě zboží či služeb prostřednictvím internetu. Dle způsobu zúčtování rozlišujeme
platební karty debetní, kreditní, charge a úvěrové, dle osoby držitele se karty dělí na
osobní nebo služební.
Platební karty lze rovněž dělit na elektronické a embosované. Zatímco
elektronickou platební kartu můžeme použít pouze pro transakce, které jsou online
ověřeny v kartovém centru, embosovaná platební karta nám umožňuje platit i v místech
nevybavených elektronickým platebním terminálem. Výhodou elektronické platební
karty je její nízká cena a poplatky, nevýhodou její omezená využitelnost, jelikož s tímto
typem karty můžeme pouze vybírat hotovost z bankomatu či platit u obchodníků
vlastnících elektronický platební terminál. Oproti tomu embosovaná karta18 umožňuje
mnohem širší využití. Na embosované platební kartě jsou vyraženy údaje o kartě a jejím
majiteli, díky kterým lze kartou platit také v provozovnách nevybavených elektronickým
platebním

terminálem,

kde

se

tak

používá

mechanické

snímací

zařízení

nazývané imprinter (někdy označovaný také jako žehlička).19 Při placení kartou imprinter
otiskne údaje z embosované karty na účtenku, která je následně předložena zákazníkovi
k podpisu.
Do skupiny elektronických platebních karet se řadí platební karty Maestro či
VISA Electron. Mezi embosované platební karty patří např. MC Standard či VISA

15

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické
učebnice. ISBN 978-807-4008-016, str. 400
16
SCHLOSSBERGER, O., HOZÁK, L., Elektronické platební prostředky, Praha, Bankovní institut 2005,
str. 22
17
Tzv. služba „CashBack“ je v zahraničí již zcela běžná, ovšem v ČR je zatím bohužel dostupná jen pro
klienty některých platebních institucí.
18
Anlicky Embossed Payment Card
19
Společnost MasterCard® International. Dostupné z < http://www.mastercard.com/cz/osobnikarty/slovnik-pojmu.html >
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Classic. Zatímco s elektronickou platební kartou lze v České republice zaplatit jen u
poloviny obchodníků akceptujících platební karty, embosovaná platební karta nám
s ohledem na rozšíření platebních terminálů umožňuje platit na více místech, a to i v méně
hospodářsky rozvinutých zemích.
Podle použité technologie můžeme využívat buď karty s magnetickým proužkem,
karty čipové, neboli bezkontaktní či karty hybridní, z nichž poslední zmíněná je vybavena
současně mikročipem pro použití v on-line čtečkách a magnetickým proužkem
umožňujícím širší použití (v případě zadání správného tajného bezpečnostního kódu –
tzv. PIN kód) a představuje nejobvyklejší typ karty u nás.20 V současné době je již většina
karet vydávána automaticky jako hybridní. Tento typ umožňuje platbu bezkontaktním
způsobem do určité, nepříliš vysoké částky. Při překročení limitu pro bezkontaktní platbu
je držitel vyzván zadat na čtečce PIN kód. V případě, že obchodník nedisponuje online
čtečkou, lze pak platební karta vždy vložit a přečíst pomocí magnetického proužku.

Bezkontaktní platby kartou se od doby jejich uvedení na trh staly velice
oblíbeným způsobem platby, který využívá široká veřejnost. Na hybridním typu
karty lze ocenit zejména rychlost a jednoduchost uskutečnění platby. Skeptici
upozorňují na možné zneužití platební karty za pomoci sofistikovaných
elektronických aplikací. K načtení údajů z karty v podstatě stačí přiložit
k peněžence s kartou na pár sekund chytrý telefon se speciální aplikací. Osobně se
ovšem domnívám, že v současné době, kdy se k citlivým údajům o platební kartě,
potažmo bankovnímu účtu, dostávají podvodníci za pomoci nejrůznějších nekalých
praktik a zařízení, není toto ohrožení relevantní, jelikož je třeba počínat si obezřetně
a dávat pozor na jakékoliv možné zneužití platební karty. Navíc, riziko používání
hybridního typu platební karty k bezkontaktním transakcím nese dle mého názoru
i banka, jež tuto kartu klientovi poskytla. Jelikož tento typ karet umožňuje
uskutečnit platbu do určité výše na tzv. off-line principu (do bankou stanovené
částky, se nedotáže na kladný zůstatek na účtu klienta, resp. funguje na stejném
principu jako off-line terminály ve vlacích, letadlech či na některých automatických
benzinových stanicích), našlo se již mnoho podvodníků jež tento princip využili ke

20

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické
učebnice. ISBN 978-807-4008-016, str. 417
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svému obohacení. Na základě výše uvedeného principu lze totiž kartu využívat i při
nulovém či minusovém zůstatku na účtu a pokud majitel karty či osoba, která s ní
v dané chvíli disponuje, uskuteční obdobných transakcí za den více, může banku
připravit o nemalé peníze, neboť u ní nadělá dluhy, které pak nemusí splatit. Proto
se domnívám, že v případě využívání hybridního typu karty k nekalým účelům by
měly banky do svých obchodních podmínek začlenit možnost vypnout u bankovní
karty off-line funkci tak, aby se systém při jakémkoliv užití karty dotázal na
zůstatek v bance.

Pravidla využívání platebních karet se řídí obchodními podmínkami, vydanými
bankou, která platební kartu vystavila. Stále se rozrůstající využívání tohoto nástroje si
rovněž vyžádalo vznik mezinárodních bankovních asociací pro platební karty, které mají
na starost ověřování transakcí uskutečňovaných platebními kartami za pomoci
jednotného systému, zúčtování provedených karetních operací mezi zúčastněnými
bankami, vydávání pravidel pro samotné používání platebních karet, vyřizování
reklamací karetních transakcí a i možnost mezinárodní identifikace vydaných platebních
karet. Stejně tak nebankovní vydavatelé platebních karet, zejména společnosti American
Express (AE), Diners Club (DC) a Japan Credit Bureau (JCB), byly nuceni vytvořit
obdobné systémy.
V celosvětovém měřítku se tak následnou koncentrací ustálil počet hlavních
mezinárodních systémů platebních karet na pěti. Jedná se o dvě bankovní asociace
sdružující především bankovní vydavatele platebních karet – MasterCard (MC) a VISA
a již uvedené tři nebankovní systémy, které však postupně prorůstají i bankovní soustavou
– American Express (AE), Diners Club (DC) a Japan Credit Bureau (JCB).21

Právě asociace MasterCard a VISA pak patří mezi jedny z nejinovativnější
společností, které neustále vytváří nové služby a způsoby uskutečňování plateb.
Mezi ty nejoblíbenější patří zejména služba VISA personal payments (peněžní
prostředky se během několika sekund převedou z platební karty na klientem
zvolený bankovní účet) či digitální peněženka MasterCard Mobile. Tento rok bude

21

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické
učebnice. ISBN 978-807-4008-016, str. 417
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již také možné provádět převody peněz prostřednictvím sociálních sítí, jelikož
asociace VISA vstoupí na trh se službou umožňujícím držitelům karty provádět
mezi sebou platby v různých měnách skrze sociální sítě a chatovací platformy, jako
jsou Facebook, Twitter, WhatsApp či LinkedIn. Do budoucna se dále počítá
s uskutečňováním plateb prostřednictvím mobilu s integrovaným NFC čipem.
Přehled vydaných platebních karet podle značek:22
VYDANÉ
KARTY
Vydané karty
celkem
Debetní karty
Kreditní karty
Charge karty
z toho: karty
služební
z toho: karty
virtuální
z toho: karty
předplacené
vydané platební
prostředky NFC

MC

VISA

DC

JCB

Ostatní CELKEM

6 016 301

4 727 738

10 806

0

4 199 291

4 531 931

0

0

1

8 731 223

1 815 929

192 659

10 806

0

0

2 019 394

1 081

3 148

0

0

272 744

276 973

180 233

297 487

2 016

0

0

479 736

51 406

33 608

0

0

0

85 014

13 486

0

0

0

0

13 486

3 722 816

2 890 419

0

0

0

6 613 235

272 745 11 027 590

Vedle velkého množství výhod, které užívání platebních karet představuje,
existuje na druhé straně i riziko zneužití platební karty podvodníky. Mimo již
zmiňovanou možnost zneužít bezkontaktního typu platební karty k nekalým praktikám,
existuje nebezpečí v podobě snahy třetích osob získat citlivé údaje z karet a využít je
k převedení peněžních prostředků z účtů klientů.
Pomineme-li fyzické odcizení platební karty, nejčastější způsob, jak zneužít
platební kartu představuje tzv. phishing, který funguje na principu rozesílání emailů
vytvořených tak, že vypadají jakoby byly odeslány z banky či karetní asociace. Tyto
emaily vyzývají příjemce o sdělení čísla platební karty, pin kódu či přihlašovacích hesel
do internetového bankovnictví. Další variantou je phishingový email obsahují přílohu,
jehož součástí je počítačový vir schopný tyto údaje zjistit sám při přihlášení se z počítače

22

Sdružení pro bankovní karty ČR (online). Dostupné z < www.bankovnikarty.cz >
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do internetového bankovnictví. Phishingové útoky tedy nemíří jen na získání informací o
platební kartě, ale směřují i k napadení samotného internetového bankovnictví klienta.
Podobný phishingu je tzv. pharming, který využívá speciální počítačové
programy, napodobující webové stránky banky uživatele. Na napodobenině webových
stránek banky jsou klienti požádání o zadání veškerých přihlašovacích hesel a kódů.
Stále častěji se v poslední době vyskytují také případy tzv. skimmingu, kdy
dochází k okopírování magnetického proužku platební karty a následného odčerpání
peněžních prostředků držitele karty prostřednictvím internetového platebního portálu.

Pro ilustraci, jen za měsíc březen a duben 2015 bylo dle informací z České
bankovní asociace v České republice detekováno 38 skimmovacích zařízení
umístěných v bankomatech či terminálech jednotlivých obchodníků po celé zemi.23
Rovněž lze vypozorovat nový trend v této nelegální činnosti, a to umísťování
skimmovacích zařízení zevnitř bankomatu, prostřednictvím vyvrtaných děr, kde je
nemožné zařízení odhalit běžným okem. Následný přenos dat pak probíhá
bezdrátově, tudíž pachatelé se k bankomatu již nemusí přiblížit, čímž se snižuje
šance na jejich dopadení. Překvapivé není jen metoda umísťování skimmovacích
zařízení, ale i jejich podoba. Současné přístroje nejeví žádné známky domácí
konstrukce a pájení, ale jedná se o tovární výrobu, nejspíš z Číny. Jinými slovy lze
v současné době na trhu koupit hotové výrobky skimmovacích zařízení jako běžný
produkt.

Samotné platby na internetu nepředstavují veliké riziko, pokud při platbě kartou
dochází k předávání informací pouze bezpečnými kanály. Většina bank proto ve
spolupráci s kartovými asociacemi zavedla technologii 3D Secure, která umožňuje
předávat všechny důležité údaje (číslo karty, bezpečnostní kód CVV/CVC24, datum
expirace, apod.) zabezpečenou cestou. Může se stát, ze bude číslo platební karty zneužito
neseriózním obchodníkem či zadáním čísla karty do formuláře, který obchodníkovi
nepatří, proto je třeba vždy sledovat, zda nedošlo k přesměrování webové stránky
zabezpečené 3D Secure technologií na stránku jinou. V tomto případě má ovšem klient
23

Pravidelné měsíční jednání Komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA ze dne 14.5.2015
Trojmístný CVV/CVC kód je alternativou PIN kódu při platbě kartou přes internet. Lze ho najít přímo
na rubu platební karty.
24
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oporu i v zákonných ustanoveních, zejména v zákoně č. 284/2009 Sb. o platebním styku,
a svoje peněžní prostředky tak dostane zpravidla zpět.

V předchozím zákoně o platebním styku, resp. zákoně č. 124/2002 Sb., o
převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a
platebních systémech, byl v ustanovení § 18 zakotven nárok klienta na vrácení peněz
od vydavatele karty, pokud se zaúčtovanou platbou na dálku bez fyzické přítomnosti
karty (tedy na internetu) nesouhlasí. Toto ustanovení ovšem mělo svoje slabiny,
neboť vydavatelé karet ve svých obchodních podmínkách efektivnost ustanovení §
18 značně snižovali, a to tak, že smluvně upravovali domněnky neoprávněné platby
na dálku či postup při dokazování, že uskutečněná transakce se skutečně uskutečnila
bez vědomí majitele karty (důkazy o tom, že držitel provedl danou transakci, jako
např. správně zodpovězené dodatečné otázky při prováděné platbě, apod.)
V současné době je odpovědnost poskytovatele platebních služeb (banky,
obchodníka) za neautorizovanou platební transakci jasně upravena v ustanovení §
115 a § 116 zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku. Dle ustanovení § 115 musí
poskytovatel platebních služeb: „uvést platební účet, z něhož byla částka platební
transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, a to
neprodleně po té, co mu plátce neautorizovanou platební transakci oznámil.“
V ustanovení § 116 je pak dále uvedeno, že v případech, kdy je k neautorizované
transakci užito ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, nebo zneužitím
platebního

prostředku

v

případě,

že

plátce

nezajistil

ochranu

jeho

personalizovaných bezpečnostních prvků, nese plátce ztrátu z neautorizovaných
platebních transakcí do částky odpovídající 150 eurům.
Definice neautorizované transakce ovšem v zákoně chybí, a tak se v praxi vžil
názor, který odpovídá jednotlivým rozhodnutím finančního arbitra, a to že
neautorizovanou transakcí se myslí každá transakce, kde není použit PIN a klient
nahlásí, že jí neprovedl. Jednotlivé finanční instituce si ovšem vytváří i svoje vlastní
definice neautorizované transakce, které promítají do svých obchodních podmínek.
Stejně tak je zpravidla v obchodních podmínkách upřesněno, jakou míru opatrnosti
má klient dodržet, aby riziko realizace neautorizované transakce eliminoval.
Absence definice neautorizované transakce a přílišná benevolence zákonodárce
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v oblasti náhrady peněžních prostředků poskytovatelem platebního styku ovšem
vede k poměrně značným ztrátám na straně bank a k podvodům ze strany klientů
(klient si nechá poslat zboží a nahlásí podvodnou transakci). Přestože ustanovení §
116 pamatuje v odst. 1 písm. b) i na podvodné jednání či hrubou nedbalost plátce,
který poté za ztrátu odpovídá v plném rozsahu, málokdy se podaří toto jednání
klientovi (plátci) prokázat.25 Z tohoto problému pak vyplývá i značná obezřetnost
na straně obchodníků a bank, kteří pak i některé bezproblémové transakce raději
klasifikují jako rizikové a nerealizují je.

I přes výše uvedená rizika počet transakcí uskutečněných prostřednictvím
platebních karet v posledních letech raketově roste. Jak je patrno z níže uvedené tabulky,
v roce 2014 byly v České republice realizovány transakce v celkovém objemu cca 375
mil. Kč.
Počty plateb u obchodníků za rok 201426:
POČTY PLATEB U
OBCHODNÍKŮ
Počet transakcí celkem
z toho kreditními
kartami
počet transakcí
cashback

MC

VISA

DC

JCB

Ostatní

CELKEM

229 369 871

238 242 841 1 570 825

0

10 491 834

479 675 371

58 403 966

8 802 959 1 570 825

0

10 491 834

79 269 584

287 634

270 328

0

0

0

557 962

počet transakcí web

7 540 879

14 712 665

0

0

0

22 253 544

počet transakcí NFC

100 958 053

101 648 685

0

0

0

202 606 738

OBJEM PLATEB U
OBCHODNÍKŮ
Objem transakcí
celkem v tis. Kč
z toho kreditními
kartami v tis. Kč
objem transakcí
cashback v tis. Kč
objem transakcí web v
tis. Kč
objem transakcí NFC v
tis. Kč

MC

VISA

DC

JCB

Ostatní

CELKEM

174 904 311

183 933 306 1 306 081

0

14 608 714

374 752 411

48 420 117

8 488 517 1 306 081

0

14 608 714

72 823 429

340 139

2 488 329

0

0

0

2 828 468

8 982 148

15 270 918

0

0

0

24 253 067

53 868 852

54 452 708

0

0

0

108 321 560

25

Pro ilustraci, dle rozhodnutí finančního arbitra se za hrubou nedbalost nepokládá ani jednání klienta,
který si při prohlížení nezabezpečených serverů stáhne do počítače a mobilního telefonu vir, jenž zapříčiní,
že hacker pronikne do internetového bankovnictví klienta a provede neautorizovanou transakci, aniž by ten
obdržel potvrzovací sms zprávu. I v tomto případě hradí vzniklou škodu banka.
26
Sdružení pro bankovní karty ČR (online). Dostupné z < www.bankovnikarty.cz >
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Co se týče realizace dokumentární platby, nástroje platebního styku, které je nutno
při platbě doložit, jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso nebo bankovní
záruka.
V neposlední řadě mohou být nástroji platebního styku i cenné papíry jako
směnka či šek. Směnka je dalším možným nástrojem při realizaci dokumentární platby.
Obsahuje dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve
stanovenou dobu stanovenou částku. Oproti tomu šek je ve své podstatě platební příkaz,
který dává příkazce (majitel účtu) šekovníkovi (bance), aby k tíži jeho účtu zaplatil
určitou částku ve prospěch osoby uvedené na šeku.27 Jak směnka, tak šek jsou využívány
při bezhotovostních i hotovostních platbách. Šeky jsou využívány při bezhotovostních i
hotovostních platbách běžně. Bezhotovostní platbu směnky směnečné právo nevylučuje
a neupravuje ani žádnou doložku, kterou by bylo možno bezhotovostní platbu přikázat,
respektive hotovostní platbu zakázat.28

1.4.

Účastníci platebního styku
Účastníky platebního styku jsou zákazníci (plátci), obchodníci (příjemci),

komerční poskytovatelé platebních služeb a centrální banka. Účastníkem se může stát
kdokoliv z nás, jelikož možnost účastnit se platebního styku není vymezena ani právním
statusem, ani věkem účastníka.
Osobou, oprávněnou poskytovat platební služby jakožto zprostředkovatel mezi
plátcem a příjemcem a vydávat elektronické peníze, může být banka, spořitelní nebo
úvěrní družstvo, zahraniční banka či pobočka zahraniční banky, instituce elektronických
peněz vč. zahraničních, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební
instituce vč. zahraničních, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a Česká
národní banka (dále jen „ČNB“).29 Platební institucí se myslí právnická osoba, která je
oprávněna poskytovat platební služby uvedené v povolení k činnosti platební instituce,
které jí udělila ČNB. Na základě povolení může platební instituce dále nabízet související

27

SCHLOSSBERGER, Otakar; SOLDÁNOVÁ, Marcela. Platební styk. 3 vyd. ,Praha: Bankovní institut,
2005. 368 s. ISBN 80-7265-072-6, str. 89
28
K možnosti zaplatit směnku v hotovosti nebo bezhotovostním převodem dále rozhodnutí Nejvyššího
soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 1645/2005
29
ustanovení § 5 zákona o platebním styku
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služby včetně poskytování úvěrů a provozování platebního systému30, ovšem poslední
zmíněné je prozatím pouze zákonnou možností, neboť se dosud nenašla žádná právnická
osoba, která by splnila podmínky uvedené v zákoně, obdržela licenci České národní
banky a začala provozovat jiný platební systém než platební systém CERTIS.
Nejčastějšími poskytovateli platebních služeb jsou jednotlivé banky. Protože
banka při realizaci platebního styku vystupuje pouze v roli zprostředkovatele služeb a
nikoliv věřitele či dlužníka, patří platební styk mezi obchody tzv. bilančně neutrální.
Samotné zprostředkování služeb nezvyšuje ani nesnižuje rozvahová aktiva či pasiva
banky, a proto se neprojevuje v její bilanci. Za provedení služby ovšem banka účtuje
poplatky, které se zobrazují ve výnosech banky v účtu zisků a ztrát.

3.
2.1.

Systém regulace platebního styku
Význam regulace
Důvěryhodnost a stabilita finančního trhu a institucí na něm působících

představuje jednu ze základních podmínek pro řádné fungování platebního styku a celé
ekonomiky. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, a
proto je činnost subjektů působících na finančním trhu, a tedy i poskytovatelů platebních
služeb a vydavatelů elektronických peněz regulována celou řadou omezujících a
přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů.
Regulace má buď primární charakter, ve formě zákonných norem, nebo
sekundární povahu, ve formě vyhlášek, předpisů, metodik, apod. Regulací platebního
styku rozumíme podporu zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti
platebních institucí, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry veřejnosti ve
finanční systém.31
Regulace prostřednictvím vydávání závazných právních předpisů je tzv. metodou
právní regulace, která se uplatňuje jak v soukromém právu, tak v právu veřejném. Za

30

ustanovení § 7 a § 8 zákona o platebním styku
Dostupné z:
<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/plat_inst_el_penize/index
.html>
31
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metodu právní regulace veřejného práva, tedy i regulace platebního styku, je považována
nadřízenost a podřízenost mezi účastníky právních vztahů a způsobilost autoritativně
rozhodovat jednou stranou právního vztahu o právech a povinnostech strany druhé.

Regulace a následný dohled v oblasti platebního styku napomáhá mimo jiné
odhalit nekalé chování účastníků platebního styku, zamezit trestné činnosti a
preventivně tak působit i na ostatní subjekty finančních trhů. Například dále v textu
rozebraný zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu napomáhá omezovat daňové úniky,
legalizaci výnosů z trestné činnosti, krádeže identity, apod.
Právě daňový deficit představuje nejen velmi znepokojivé ztráty veřejných
příjmů, ale ohrožuje i evropský sociální model, založený na poskytování kvalitních
a všem dostupných veřejných služeb. Je také hrozbou pro řádné fungování
jednotného trhu a vážnou trhlinou poškozující účinnost a spravedlivost daňových
systémů v Evropské unii. Daňové ztráty vedou k dalšímu zvyšování schodku
veřejných financí a míry zadlužení členských států, a to právě v rozhodující době,
kdy je veden boj proti krizi. V důsledku daňových podvodů a vyhýbání se daňovým
povinnostem se ztrácejí prostředky, které by byly potřebné jako podpora veřejných
investic, růstu a zaměstnanosti.
Ze zprávy Evropského parlamentu o boji proti daňovým podvodům,
daňovým únikům a daňovým rájům vyplývá, že dle odhadů se v Evropské unii v
důsledku daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem každoročně ztratí
1 bilion EUR z veřejných prostředků. Tento alarmující rozsah daňového deficitu
odpovídá zhruba 2.000 EUR na každého evropského občana za rok. Průměrná výše
daňových ztrát je dnes v Evropě vyšší než celková částka, kterou členské země
vydávají na zdravotní péči, a odpovídá více než čtyřnásobnému objemu prostředků
vydávaných v EU na vzdělávání. Regulace platebního styku a dohled nad jeho
účastníky napomáhá k navrácení části těchto zatajených peněžních prostředků zpět
do státního rozpočtu. Boj proti daňovým podvodům je tedy velmi příznivým
důsledkem finančně-právní regulace.
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Mezi daňové podvody patří i tzv. šedá a černá ekonomika. Šedá ekonomika
představuje ekonomickou činnost přinášející příjmy tomu, kdo ji provozuje, a které
nemohou být odhadnuty ze žádných statistických zdrojů, užívaných k sestavování HDP
nebo ekonomická činnost na okraji nebo vně zákonných pravidel, usilující o vytvoření
zisku na základech, které jsou s těmito pravidly v rozporu. Jedná se např. o provádění
stavebních prací, kde z následného zisku nejsou placeny daně, nebo při nichž jsou
zaměstnáváni cizinci bez pracovního povolení. Dle odhadů dosahuje výše šedé
ekonomiky:
 u zemí OECD 14-16 % HDP,
 u tranzitivních zemí (sem patří např. Česká republika) 21-30 % HDP,
 u rozvojových zemí 35-44 % HDP.

Značná část ekonomického dění se ovšem odehrává mimo oficiální statistiku,
která je tak nutně zkreslená. Černá ekonomika pak označuje činnosti, jejichž samotný
obsah je nelegální, jako např. prostituce, vraždy na objednávku, obchod s drogami. Z
největších daňových podvodů poslední doby lze jmenovat kauzu s lehkými topnými oleji
(LTO) a motorovou naftou (MN) či kauzu CARBOPUR. V kauze s lehkými topnými oleji
a motorovou naftou se obohacovali rodiny tehdy působících politiků. Podstatou bylo
obchodování s LTO a MN, kdy se užívalo různého označení těchto 2 látek, a tím pádem
docházelo i k odlišnému danění, přičemž rozdíl činil až 12 Kč za litr. V případu
CARBOPUR převážely organizované skupiny carbopur, který obsahoval 90 % lihu, který
posléze vyfiltrovaly a použily k výrobě alkoholu pro černý trh. Dovozci se vyhnuli
placení vyšší daně, která platí pro alkohol. Za tyto podvody nebyl dosud nikdo potrestán.
Daňovým únikem rozumíme určitou minimalizaci, popřípadě až nulaci daňové
povinnosti. Nejvíce nelegálně krácené daně jsou v současné době daň z příjmů, daň z
přidané hodnoty a spotřební daně, přičemž nejčetněji napadená odvětví představují
obchod a opravy, stavebnictví, zpracovatelský průmysl, pohostinství a ubytování. Za
nejčastější způsoby daňových úniků můžeme považovat:
 Snižování základu daně neoprávněným zvyšováním výdajů (nákladů) nebo
snižováním příjmů
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 Vykazování příjmů jako příjmy osvobozené od daně
 Zatajení příjmů
 Krácení spotřební daně, cla a DPH
 Smyšlené dodávky zboží, služeb
 Fiktivní plnění za reklamní a marketingové služby
 Ztráta účetnictví
 Řetězení dodávek zboží, služeb
 Pašované zboží, padělky – značkové oblečení, cigarety, tabák

Osobně se domnívám, že přílišná regulace není účelná, pokud představuje
jen soubor administrativních pravidel a povinností, které musí účastníci platebního
styku dodržovat. K úspěšnému aplikování veškerých pravidel zavedených národní
či nadnárodní vládou totiž v řadě případů chybí finance i personální obsazení. Proto
je vymýšlení stále nových povinností a procesů v oblasti platebního styku poměrně
krátkozraké, neboť nutí povinné subjekty tyto pravidla vědomě porušovat.
Podstatu účinné regulace spatřuji ve vytváření takových pravidel, které přinesou
cílený výsledek, aniž by se musely vynaložit neúměrně větší náklady na jejich
implementaci. Regulace, má-li být efektivní, musí respektovat konkurenční
prostředí, nečinit rozdíly mezi velkými a menšími finančními institucemi a být
flexibilní ohledně nově se vyvíjejících finančních produktů.

2.2.

Regulace mezinárodního platebního styku
Při realizaci mezinárodního styku musíme rozlišovat mezi platebním stykem

v rámci Evropského hospodářského prostoru a realizací plateb mimo tento prostor.
Obecně se dá říct, že zatímco platby mimo Evropský hospodářský prostor se řídí pravidly
počítačového systému SWIFT32, jež je uzavírán smluvně mezi jednotlivými poskytovateli
platebních služeb, platební styk v rámci Evropského hospodářského prostoru (tzv. SEPA
platby) je již regulován a upraven na základě evropských právních norem, ať už přímo
aplikovatelných či transponovaných do českých právních předpisů. Realizace plateb
v rámci systému SWIFT není legislativně upravena; poskytovatelé platebních služeb
32

SWIFT - z anglického „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“

20

si tuto oblast sami regulují. V současné době je na mezinárodní počítačovou síť SWIFT
napojeno téměř 9000 bank a finančních institucí z více než 200 zemí světa, přičemž denně
je prostřednictvím této sítě zpracováno více než 10 milionů swiftových zpráv.
Mezinárodní platební styk proto můžeme dále hledět z hlediska toho, jak je regulován
mezinárodními dohodami, na platební styk smluvní, kdy platby mezi subjekty ze dvou
nebo více smluvních států probíhají způsobem stanoveným smlouvou (nejčastěji se jedná
o clearingové dohody, výše uvedený systém SWIFT) a platební styk volný, kdy nejsou
stanoveny žádná závazná pravidla pro způsob provádění platebního styku.
Narozdíl od počítačového systému SWIFT jsou pravidla upravující transakce
v zemích Evropské unie velmi striktně zakotveny v jednotlivých, většinou závazných,
právních předpisech Evropské unie. Za výchozí pramen můžeme považovat Směrnici
Evropského parlamentu a Rady č. 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu,
jejíž požadavky byly v České republice promítnuty do zákona č. 284/2009 Sb., o
platebním styku. Na směrnici navazuje nařízení Evropské unie č. 260/2012, podle níž se
platby v eurech budou muset provádět podle standardů SEPA (jednotná oblast pro platby
v eurech; z anglického Single Euro Payments Area). V rámci této oblasti budou muset
všechny ekonomické subjekty provádět a přijímat platby v eurové měně za stejných
podmínek, a to bez ohledu na stát, ve kterém má svoje sídlo. Obrovskou výhodu zavedení
jednotné oblasti pro platby v eurech zajisté představuje standardizace veškerých SEPA
plateb, tedy zavedení jednotných lhůt pro zpracování plateb, jasná definice povolených
formátů umožňující přenos dat, fixně stanovené poplatky za realizaci transakce, apod.
Hovoříme-li o mezinárodních finančních transakcích, nemůžeme samozřejmě
zapomenout na některé mezinárodní úmluvy, regulující konkrétní oblasti platebního
styku. Za nejzajímavější považuji mezinárodní úmluvy v oblasti boje proti LVTČ
a financování terorismu, a to zejména tzv. Štrasburskou úmluvu z roku 199033, která
mimo jiné umožnila bezproblémovou výměnu informací o šetřených subjektech mezi
finančními institucemi zemí, jež ji přijali. Důležitou úmluvu rovněž představuje
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu z roku 1999, která smluvní
státy zavazuje postihovat všechny formy financování terorismu jako trestný čin
a přijmout opatření pro identifikaci, odhalování a zmrazení nebo zabavení jakýchkoliv

33

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
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finančních prostředků určených k financování terorismu.34 V neposlední řadě přispívá
k bezpečnější realizaci platebního styku i úmluva OSN o nezávislých zárukách a standby akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL), která vstoupila v platnost 1.1.2000 a zavazuje
zatím 8 smluvních států.

2.2.1. FATCA
Jedním z významných kroků Agentury pro finanční stabilitu (dále jen „FSB“
z anglického Financial Stability Board), jehož realizace může v blízké budoucnosti
usnadnit sledování a ovlivňování finanční stability v národním i mezinárodním měřítku
je vybudování identifikátoru finančních organizací, který ve finančním sektoru až dosud
neexistoval35. Citovanou zprávu FSB předložila na summitu v Los Cabos, který ji schválil
a přijal rozhodnutí o implementaci systému identifikátorů.
Nejnovějším zákonem na poli mezinárodního platebního styku je daňový zákon
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), který byl přijat v USA v roce 2010,
a který klade na zahraniční finanční instituce nároky na postup identifikace amerických
osob investujících na neamerické bankovní účty a zavádí s tím související specifické
kontrolní postupy. Do české legislativy jsou požadavky FATCY transponované na
základě mezivládní dohody (IGA) s USA ode dne 31.12.2014. Na základě dohody byly
české právní předpisy v oblasti platebního styku rozšířeny o zákon č. 330/2014 Sb. o
výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely
správy daní (dále jen „FATCA“). Zákon FATCA ukládá povinnost, aby osoby ze
Spojených států včetně fyzických osob, které žijí mimo území USA, hlásily finanční účty,
které mají mimo území USA, a vyžaduje, aby zahraniční finanční instituce hlásily úřadu
Internal Revenue Service (IRS), což je obdoba finančního úřadu v České republice, své
americké klienty. Zákon FATCA byl přijat za účelem prevence a zjišťování offshorových
daňových úniků, jichž se dopouštějí osoby z USA. Vztahuje se na finanční instituce po
celém světě. Dohoda je reciproční, což znamená, že Spojené státy budou poskytovat

34

KURKA, René a Anežka PAŘÍKOVÁ. Subjekty finančního trhu: vybrané aspekty likvidace a
insolvence. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxi, 188 s. Právní praxe. ISBN 9788074002779, str. 162
35
FSB. A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. Dostupné z:
<http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf>
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obdobné daňové informace vládě České republiky o fyzických a právnických osobách z
České republiky, které mají účty v USA.
FATCA vyžaduje, aby neamerické finanční instituce, označované jako zahraniční
finanční instituce (FFI), identifikovaly a vykazovaly účty, které vlastní klienti, na něž se
vztahuje vykazovací povinnost. Banka předá do USA pouze údaje o klientech, kteří
splňují tyto dvě podmínky: jsou daňovým rezidentem USA a mají uloženou částku vyšší
než 50 tis. USD. Mnohé banky proto budou nyní při zakládání účtu požadovat od každého
nového klienta prohlášení, zda je daňovým rezidentem USA nebo neamerickým daňovým
rezidentem, a pokud ano, požadovat také podepsané prohlášení s uvedením
identifikačního čísla plátce daně. Dále pak budou muset finanční instituce odevzdávat
specializovanému daňovému úřadu výkazy s informacemi o účtech ve formě oznámení,
což je podání podle ustanovení § 70 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Oznámení se
bude muset podávat i v případě, že banka nezjistí žádné účty, které by měla vykázat.
Výkazy budou muset být odevzdány nejpozději do 30. června každého roku. Příslušný
finanční úřad údaje poté předá IRS.
Zákon FATCA ve mně vyvolává pocit deja vu (již viděné), neboť FATCA dle
mého názoru zapadá spíš do světa George Orwella a jeho románu 1984. Nejsem si
však vůbec jistá, zda současný Velký bratr splní očekávání amerických zákonodárců
a dosáhne svého účelu pátrání po daňových podvodnících. Spíš se obávám, že ve
snaze po získání co největšího bohatství do veřejného rozpočtu zničí společenství
sedmi milionů Američanů v zahraničí a vytvoří vážné poškození ekonomiky USA a
zemí s USA obchodujícími.
První riziko spatřuji ve skutečnosti, že velký bratr bude mít přístup ke všem
osobním údajům, bez ohledu na osobní soukromí a riziko krádeže identity. Stejně
tak se domnívám, že FATCA povede k rozdělení bankovního systému ve světě do
dvoustupňového - země, které akceptují FATCU a podepíšou mezivládní dohodu a
země, které odmítly, jako např. Rusko. Rovněž náklady na realizaci FATCY jsou
naprosto nepřiměřené vzhledem k očekávaným výnosům z dodatečných daňových
příjmů, které mají přibýt do amerického státního rozpočtu. V současné době se
odhaduje výběr dodatečných příjmů z daní na cca 750 milionů dolarů ročně po dobu
deseti let. Nicméně vyhovění požadavkům FATCY, zajištění povinností ze zákona
vyplývajících a soulad s legislativou jednotlivých zemí vyjde USA, přistupující země
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a finanční instituce po celém světě na desítky miliard dolarů. FATCA již vyvolala
obrovské náklady pro vlády jednotlivých zemí. Ministerstvo financí ČR strávilo nad
přípravou zákona FATCA a jeho implementaci do českého finančního prostředí
stovky hodin. Stejně tak je k úspěšné implementaci všech požadavků FATCY nutné
sladit veškeré dotčené klíčové oblasti v jednotlivých finančních institucích, a to
zejména procesní postupy, risk management, IT a analyzovat právní a daňové
dopady přijatých opatření, což stojí banky a ostatní finanční instituce působících v
České republice nemalé peníze.
Obrovskou nevýhodu zákona rovněž spatřuji v možné diskriminaci
amerických občanů žijících v zahraničí. Počátky neochoty zřizovat Američanům
finanční produkty jsou již patrné jak v evropských, tak v asijských zemích. Náklady
na správu FATCA a vnímané právní hrozby jsou tak vysoké, že finanční instituce
nechtějí zachovat nebo přijmout americké klienty, kteří představují jen nepatrný
zlomek z jejich celkové klientely. Američanům, kteří mají bydliště v zahraničí a
kteří měli bankovní účty v zemi svého bydliště tak bývá odepřen vstup do
zahraničních penzijních plánů a pojistných smluv, jsou jim zamítány hypotéční
úvěry i žádosti o investiční účty. V tomto prostředí bude pro Američany velmi
obtížné a složité se pohybovat, navázat normální bankovní vztahy potřebné pro
moderní život a získat mezinárodní zkušenosti, neboť jejich obchodní příležitosti v
zámoří jsou blokovány. FATCA automaticky kategorizuje, že finanční prostředky
Američanů v zahraničí jsou svým způsobem pokládány za podezřelé. Každý
Američan v zahraničí musí tak nahlásit své zahraniční finanční aktiva daňovému
úřadu v USA, a to pod hrozbou těžkého trestu za neohlášení. V očích Američanů v
zahraničí jsou ovšem tato aktiva místní, nikoliv cizí. Američané, kteří mají bydliště
v USA nemají srovnatelné podmínky pro podávání zpráv o svém majetku, finanční
aktiva Američanů žijících vně USA se totiž pokládají na rozdíl od Američanů
žijících v zahraničních za nepodezřelé. Z těchto faktů pak vyplývá snaha fyzických
i právnických osob vzdát se svého amerického občanství, což je zrovna v době, kdy
USA potřebuje posílit své konkurenční postavení ve světové ekonomice, bizarní.
Stejně tak zahraniční vlády po celém světě nejsou nadšené, že americký
Kongres má tu aroganci jednostranně prosadit svá práva na zbytek světa a
vyžadovat zahraniční finanční instituce utratit desítky miliard dolarů, aby v souladu
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s právními předpisy USA vymáhaly nedoplatky daní do rozpočtu USA. Vše výše
uvedené se navíc děje výhradně ve prospěch USA, bez vzájemnosti, natož
předchozího vyjednávání. Vlády a bankovní instituce se navíc musí zákonu FATCA
přizpůsobit a odesílat informace o bankovních účtech svých klientů do USA, jinak
veškeré transakce, které půjdou přes území USA, budou zdaněny a sankciovány
jednotnou 30% daní. Hrozba takto vysoké sankce ovšem dle mého názoru povede
jen k dalšímu bojkotování amerického zboží a služeb ze strany ostatních států. Právě
proto přistupují jednotlivé země k uzavření mezivládních dohod (IGA), jejichž
smyslem je umožnit finančním institucím vyhovět požadavkům FATCY, aniž by se
dostaly do konfliktu s platnou legislativou tím, že požadované informace o držitelích
aktiv nebudou předávat přímo IRS, ale daňové správě své země. Zároveň se na
všechny finanční instituce sídlící v zemi, která podepsala a plní podmínky IGA, hledí
jako na „plnící“ pravidla FATCA, a nehrozí jim tak 30% srážková daň na vybrané
platby a transakce z USA. Výhodná je i možnost reportovat na základě
oboustrannosti jednotlivých IGA dohod účty a aktiva občanů zemí, které podepsaly
IGA americkými finančními institucemi.
V neposlední řadě FATCA vytváří systémové riziko pro celou mezinárodní
finanční komunitu, a to prostřednictvím případných chyb ve zpracovávání
klientských dat, dezinformaci veřejnosti, apod.
Jak již bylo řečeno, regulace finančních trhů a zaštiťování jejich bezpečnosti
má mnoho možných podob. V současné době bývá akcentován boj proti finanční
kriminalitě, daňovým únikům a proti drogám. Avšak i kdyby na finančních trzích
nedocházelo k událostem kriminální povahy, finanční trhy by stále nemusely být
bezpečné, neboť na nich vždy existují různá další rizika, daná např. povahou tržního
mechanismu, počtem účastníků, jejich chováním a mnoha jinými faktory včetně
zavedených pravidel, která nutno dodržovat, aby trh mohl řádně fungovat. Proto je
nutné, aby byl stát schopen poskytovat účinnou ochranu nejenom účastníkům
finančního trhu, resp. klientům finančních zprostředkovatelů, ale i finančním
institucím, a to jak před chybnými rozhodnutími, jimž se nevyhnou, tak před
„nedokonalostmi finančních trhů,“ před systémovými vadami, které mimořádně
zvyšují rizika a nejistotu.
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2.3.

Bezpečnost fungování finančních trhů
Pro řádné fungování moderních finančních trhů je mimo jiné nezbytné zajistit

jejich bezpečnost. Bezpečnost podnikání na finančním trhu patří mezi prastaré problémy,
které si každá doba řeší podle existujících možností. Otázka bezpečnosti fungování
finančních trhů má mnoho různých aspektů a dimenzí, přičemž zmíněný problém lze
rozložit např. na dále uvedené prvky:
1)

technickou stránku fungování finančních trhů, kdy je nutné řádné

fungování tržního mechanismu podložit spolehlivým technickým zařízením –
hardwarovým i softwarovým, a to nejen při obchodování, ale také při dalších činnostech
jako je vypořádání obchodů, clearing, činnost centrálního depositáře, apod.). Správné
fungování finančního trhu je v mnoha ohledech podmíněno solidním fungováním jejich
infrastruktury. Obzvláště v současné době, kdy stále více účastníků platebního styku
využívá internetového bankovnictví či realizuje transakce přes internet formou online
plateb, se riziko napadení softwarového zařízení plátce či platební instituce každým dnem
zvyšuje. Hackerské útoky pak představují závažné riziko pro chod finanční instituce a
bezpečnost úspor jednotlivých občanů. Zabezpečení technického vybavení institucí
podnikajících na finančních trzích může proto výrazně přispět k omezování tržních rizik,
operačního rizika a systémového rizika;

Významné hackerské útoky:
Rok

Hackerský útok

2001

Poprvé napaden finanční systém Phishingem

2007

Trojský kůň Sinowal, Mebroot, Torpig – RBN

2009

Trojský kůň Zeus, Limbo – MITB, SilentBanker

2011

Trojský kůň Eurograbber
Hesperbot – kampaň “Česká pošta”, z portálu bitcash.cz ukradeny Bitcoiny
za 2 miliony Kč

2013
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2) ekonomickou stránku fungování finančních trhů, kde je hlavním
předpokladem efektivní fungování trhů. Zde vyvstává nutnost hledat úspory jednotlivých
nákladů, zavádět technické, ekonomické a organizační inovace, apod.36;
3) právní stránku, zabezpečující fungování finančních trhů kvalitními právními
předpisy, jejich udržováním a včasným obnovováním, což s sebou nese i nutnost
přizpůsobovat právní předpisy současné úrovni techniky a požadavkům ekonomické
efektivnosti;
4) psychologickou stránku účastníků finančních trhů, zabezpečující vhodné
chování uživatelů finančních trhů. Psychologická stránka v sobě zahrnuje i nezbytnou
míru finanční gramotnosti účastníků finančních trhů a je spojena nejen s fungováním
vlastního obchodování na finančních trzích, ale i s fungováním prvků širší infrastruktury
finančních trhů (rating, media, výzkum, osvěta). Pro zajištění vhodného chování uživatelů
finančních trhů je nezbytné zlepšit finanční gramotnost jednotlivých účastníků a to
zejména podporou finančního vzdělávání, kterému je ostatně jak v ČR, tak v ostatních
zemích Evropské unie věnována čím dál větší pozornost.

37

Bez účelné a výkonné

finanční infrastruktury moderní trhy nemohou fungovat.
Bezpečnost fungování moderních finančních trhů nelze zajistit bez adekvátní
finanční regulace. Dřívější přístup regulace finančních trhů, resp. platebního styku byl
charakterizován mikro-obezřetnostní povahou regulace, zatímco současný přístup klade
současně důraz na makro-obezřetnostní charakter regulace, přičemž tato změna má pro
fungování finančních trhů a jejich bezpečnost zásadní význam a je již institucionálně
zakotvena. Zatímco dříve byl kladen značný důraz na represi, dnes je naopak důraz kladen
na prevenci, při níž velkou roli hraje i samospráva a pokroky v oblasti řízení a správy
finančních organizací.
Zhruba od konce 70. let se projevují výraznější snahy účastníků finančních trhů o
zvýšení bezpečného fungování těchto trhů. Postupně vznikaly nástroje, pravidla,
procedury, mechanismy a systémy, sloužící k odstraňování nedokonalosti trhů38. Tyto

36

PAVLÁT, V. Globální finanční trhy. Praha: VŠFS, edice EUPRESS, 2013. ISBN 978-80-7408-076-0,
str. 94 - 98
37
HEŘMANOVÁ, E. Lidské zdroje a finanční vzdělanost v Česku. Praha: RELIK 2011, str. 11
38
PAVLÁT, V. Globální finanční trhy. Praha: VŠFS, edice EUPRESS, 2013. ISBN 978-80-7408-076-0,
str. 58-59
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záchranné prvky (označované za záchranné sítě – tzv. “security nets”)39 byly zaváděny s
ohledem na zajištění prospěchu národní ekonomiky, ve prospěch účastníků trhů
finančních zprostředkovatelů a celé veřejnosti. Do souboru těchto záchranných
prostředků bývají zahrnovány následující prvky:
 funkce centrálních bank, zabezpečující potřebnou likviditu a efektivní fungování
platebních systémů a systémů vypořádání
 pojištění vkladů
 ochrana investorů
 kompenzace majitelům pojištění a příjemcům penzijních důchodů
 kompenzace některých ztrát způsobených živelními pohromami
 ochrana soukromých společností před některými riziky
 rekapitalizační opatření sloužící k překonání insolvence klíčových finančních
institucí

Nedávná globální hospodářská krize vyvolala značný tlak na zesílení úsilí o
vytváření předpokladů pro národní a mezinárodní finanční stabilitu, tj. o snahu o
zvýšení bezpečnosti fungování finančních trhů. Impulsem pro zavedení opatření
k zmírnění dopadů světové finanční krize a prevenci proti dalším tržním selháním
bylo dozajista setkání nejvyšších státních představitelů v rámci skupin G-8
(sdružení nejvyspělejších států světa)40 a G-20 (skupina největších ekonomik světa
představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank)41. Některé summity
sehrály klíčovou roli pro přijetí řady rozhodnutí, které mohou pozitivně dlouhodobě
ovlivnit světový vývoj. Jedním z úspěšně řešených problémů je např. to, že bylo
dosaženo rozhodujícího průlomu v otázce mezinárodní dohody Basilej III, která se
postupně realizuje v dohodnutých krocích. Basilej III navazuje na soubor opatření
basilejského výboru pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking
Supervision) zvaných Basilej II, aniž by ovšem tyto zrušil. Basilej II se skládá ze 3
pilířů upravujících minimální kapitálové požadavky, bankovní dohled a tržní

39

MIKDASHI, Z. Regulating the Financial Sector in the Era of Globalization. Perspectives from
political economy and management. Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 1-4039-1638-1, str. 92
40
Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA
41
19 států + Evropská unie jakožto jednotný vnitřní trh
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disciplínu. Cílem koncepce Basilej III. je zlepšit odolnost obchodních bank v
krizových situacích prostřednictvím zpřísnění požadavků na kapitálovou
přiměřenost a na kvalitativní prvky řízení bank.

Základní principy reforem trhů, které si kladou za cíl zabránit prohloubení
dosavadní hospodářské krize a zamezit výskytu dalších závažných tržních selhání
v budoucnu jsou následující:42
 zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti
 zpřísnění regulace
 podpora integrity finančních trhů
 zesílení mezinárodní spolupráce
 reforma mezinárodních finančních institucí

Summity skupiny G-20 pro další vývoj měly i ve finanční sféře příznivou odezvu. Pro
řešení problematiky finanční stability, systémového rizika, systémově významných
finančních institucí a pro otázku zavedení globálního indikátoru finančních subjektů měly
největší význam summity v Cannes a v Los Cabos. V jednom z významných článků
závěrečné rezoluce ze summitu G-20 v Cannes, je obsažen požadavek na vytvoření
pravidel pro likvidaci velkých finančních korporací, aby daňoví plátci nenesli tíhu jejich
selhání. Od r. 2016 mají být stanoveny dodatečné požadavky pro globální SIFI týkající
se absorpce ztrát. Summit se usnesl, že seznam systémově významných finančních
organizací bude uveřejňován každý rok.43 Summit podpořil také myšlenku na vytvoření
globálního finančního indikátoru a pověřil Agenturu pro finanční stabilitu - FSB přípravou příslušných podkladů, které budou projednány na příštím summitu. Na
summitu v Los Cabos byla zejména vyzdvižena nutnost regulovat systémově významné
finanční instituce a bylo rozhodnuto vybudovat globální identifikátor finančních právních
subjektů. Tento úkol byl svěřen FSB. 44

42

Summit on Financial Markets and the World Ekonomy G-20, 15th of November 2008
Cannes Summit Final Declaration – Building Our Common Future: Renewed Collective Action for the
Benefit of All. Draft of November 4. Cannes, November 4, 2011. Dostupné z:
<http://www.g20.utoronto.ca/summits/2011cannes.html.>
44
FSB. A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. Dostupné z:
<http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf>
43
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2.3.1. Globální finanční identifikátor
Jedním z významných kroků FSB, jehož realizace může v blízké budoucnosti
usnadnit sledování a ovlivňování finanční stability v národním i mezinárodním měřítku
je vybudování identifikátoru finančních organizací, který ve finančním sektoru až dosud
neexistoval45. Citovanou zprávu FSB předložila na summitu v Los Cabos, který ji schválil
a přijal rozhodnutí o implementaci systému identifikátorů. Finančním identifikátorem se
podle uvedené zprávy FSB rozumí systém sloužící k rozpoznávání smluvních stran
finančních transakcí, které jsou označovány jako „právní entity.“ Právní „entita“ je ve
zprávě FSB chápána jako „právnická osoba nebo struktura, organizovaná podle zákonů
kterékoliv zákonodárství.“ Právní entity zahrnují také subjekty, které odpovídají za
provádění finančních transakcí nebo mají podle daného zákonodárství právo nezávisle
uzavírat právní dohody.
Globální identifikátor finančních právních subjektů je vyjádřen identifikačním
číslem LEI (Legal Entity Identifier), které se skládá z 20místného číselně písemného
kódu, který si musí pořídit nejenom banky a obchodníci s cennými papíry a finančními
deriváty, ale prakticky všichni, kdo finančního trhu jakkoliv využívají. Každý LEI kód
identifikuje právě jednu právnickou osobu, a proto je nemožné zaměnit dvě různé odlišné
entity.46 Lei kód se nepřiděluje fyzickým osobám. Dle kódu LEI lze vyhledat základní
údaje každé registrované společnosti, jakým je oficiální název společnosti, sídlo
společnosti a adresy jednotlivých poboček. V České republice je kód LEI přidělován a
evidován Centrálním depozitářem cenných papírů. Registrace trvá přibližně tři dny a stojí
70 EUR.
Systém všeobecného finančního identifikátoru má přispívat ke snadnějšímu
sledování cílů spojených s formováním finanční stability. Jde zejména o zlepšené řízení
firemních rizik, lepší zvládání mikro-obezřetnostního a makro-obezřetnostního rizika,
usnadnění a řádné uskutečňování likvidace firem, omezování zneužití trhu a finančních
podvodů a dosažení vyšší kvality a přesnosti finančních údajů.
Globální systém identifikátoru právních entit se opírá o tři skupiny orgánů: Výbor
pro regulatorní dohled (Regulatory Oversight Committee – ROC), Centrální operační
45

FSB. A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. Dostupné z:
<http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf>
46
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jednotku (Central Operating Unit-COU) a Lokální operační jednotky (Local Operating
Units).47 Implementace projektu finančního identifikátoru v současné době pokračuje
formováním výše uvedených organizačních útvarů. Výbor pro regulativní dohled (ROC)
byl ustaven v lednu 2013, přičemž jeho členy se stali zástupci z 35 zemí.
Činnost Výboru pro regulativní dohled (ROC) v sobě zahrnuje i dohled nad
neziskovou organizací Global LEI Foundation (GLEIF), která byl založena v červnu 2014
a umožňuje přístup k centrální databázi LEI kódů.48 Poslední významnou novinkou
v procesu zavádění globálních finančních identifikátorů bylo zveřejnění metodiky pro
vypracování žádosti o LEI kód ze dne 29.1.2015, která doplňuje základní pravidla pro
akceptaci žádostí o přidělení Globálního finančního identifikátoru ze dne 24.8.2014.

4.

Právní úprava realizace platebního styku
Snaha Evropské unie o hospodářské a finanční sjednocení evropských států se

pochopitelně masivně projevila i v oblasti platebního styku. Úsilí o zabezpečení
jednotných podmínek pro klienty v rámci Evropské unie se projevuje velkým množstvím
regulačních opatření směrem k finančním institucím vydávaných formou směrnic či
nařízení. Hojně citovanými nařízeními Evropského parlamentu a Rady z oblasti
platebního styku jsou nařízení č. 924/2009, o přeshraničních převodech ve společenství a
nařízení č. 1781/2006, o informacích o plátci doprovázející převody peněžních
prostředků. Tyto nařízení zapříčinili poměrně radikální změnu při realizaci plateb mezi
jednotlivými subjekty. Produktivita Evropské unie v tvorbě legislativy se ovšem
neomezuje jen na vydávání nových nařízení a směrnic – v oblasti platebního styku je
vydáváno i mnoho nezávazných právních předpisů, jako jsou nejrůznější metodiky a
doporučení pro bezpečnou realizaci platebního styku, které budou blíže představeny
v kapitole 3.6.
Požadavky Evropské unie spolu s denní ekonomickou realitou zapříčinili
v poslední době přijetí či novelizaci řady právních předpisů upravujících oblast
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platebního styku. Nejdůležitější z nich se pokusím rozebrat v následujících
podkapitolách.

3.1.

Zákon o platebním styku
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“), jež nahradil

nedostačující zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických
platebních prostředcích a platebních systémech, patří mezi stěžejní právní předpisy
regulující oblast platebního styku v České republice. ZPS vznikl jako výsledek
transpozice evropských předpisů v oblasti bezhotovostního platebního styku, a jako
takový přebírá ustanovení 3 evropských směrnic:
 úpravu provádění bezhotovostních převodů peněžních prostředků na základě
implementace směrnice č. 97/5/ES, o přeshraničních převodech,
 vydávání a užívání elektronických peněz, kde jsou zohledněny zásady doporučení
97/489/ES,

o

elektronických

platebních

prostředcích,

a

fragmentární

implementace směrnice č. 2000/46/ES, o institucích elektronických peněz,
 úpravu platebních systémů, přičemž tato část včleňuje principy směrnice č.
98/26/ES, o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech
vypořádání obchodů s cennými papíry.

Pro oblast poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz přináší
ZPS celou řadu zejména kogentních, ale i dispozitivních a polodispozitivních pravidel
poskytujících především ochranu uživatelům platebních služeb či elektronických peněz,
obzvláště spotřebitelům a drobným podnikatelům jako slabší straně daného smluvního
vztahu.49 V tomto ohledu spatřuji efektivní zejména ustanovení o neodvolatelnosti
zúčtování v platebních systémech, které posiluje právní jistotu účastníkům platebního
styku a zajišťuje úspěšné dokončení započaté platební transakce, potažmo celého
obchodu.
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ZPS by měl představovat komplexní úpravu platebního styku u nás. Jelikož se
ovšem oblast platebního styku neustále rozvíjí a mění, je třeba finančně právní vztahy
v této oblasti regulovat i jinými právními předpisy, neboť novelizace zákonu vyžaduje
pochopitelně delší dobu a je náročná na přípravu. Realizace platebního styku je proto dále
upravována jednotlivými vyhláškami či doporučeními ČNB. Specifické části platebního
styku jsou pak dále regulovány jinými zákony, jako např. zákon č. 253/2008 Sb. o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a další. Základním prováděcím předpisem k zákonu o
platebním styku je vyhláška ČNB č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění
platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při
opravném zúčtování, zkráceně nazývaná "vyhláška o platebním styku". Ta konkretizuje
vybraná ustanovení ZPS jako např. náležitosti platebních příkazů, způsob provádění
tuzemských mezibankovních operací, apod.
V září roku 2014 byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela ZPS, vycházející
z nařízení Evropské unie č. 260/2012, podle níž se platby v eurech budou muset provádět
podle standardů SEPA. Pro neeurové země, tzn. i pro Českou republiku, budou standardy
SEPA závazné až od roku 2016.

Domnívám se, že ZPS bohužel kompletní úpravu platebního styku v České
republice neobsahuje. Současná legislativa v této oblasti je roztříštěná do vícero
právních předpisů, přičemž samotný ZPS opomíjí upravovat nejen některé základní
definice termínů z oblasti platebního styku, jako výše uvedenou definici
neautorizované transakce, ale i některé z moderních způsobů provádění transakcí
na finančním trhu. Jedná se zejména o problematiku virtuálních měn. V českých
právních předpisech chybí jak samotná definice virtuální měny, tak její případná
regulace, a to i presto, že na finančním trhu existuje celá řada různých virtuálních
měn, jako např. Litecoin, Peercoin či Digecoin.
Nejčastěji využívanou virtuální měnou se ovšem za poslední leta stal tzv.
Bitcoin. Bitcoiny jsou vytvářeny mnoha lidmi po celém světě na jejich počítačích,
pomocí softwaru, který řeší složité matematické výpočty. Jedná se o internetovou
platební síť a v této síti používanou virtuální (digitální) měnu, kterou nikdo další,
tím spíš stát či státem vytvořené instituce, nekontrolují. Bitcoin je tím pádem
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navržen tak, aby nikdo, ani jeho autor, centrální banka nebo jednotlivé vlády
nemohli měnu ovlivňovat, padělat, obstavovat účty, ovládat peněžní toky nebo
způsobovat inflaci. Bitcoinové mince jsou v současné době uvolňovány stále
pomalejším tempem. Jejich počet v oběhu se má v roce 2140 ustálit na hodnotě 21
miliónů mincí. Bitcoiny se těší velké popularitě především coby prostředek pro
investici, protože jedna virtuální mince má aktuálně (květen 2015) na českém trhu
hodnotu 6.133 Kč.
Princip těžby bitcoinových mincí:50
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Vlády jednotlivých zemí a velké společnosti se k definici Bitcoinu a jeho
pojmutí z právního a účetně-daňového hlediska staví odlišně. Např. americký
centrální daňový úřad IRC označuje Bitcoin nikoliv za měnu, ale za majetek, který
podléhá jak regulaci, tak řádnému zdanění. Německo uznalo Bitcoiny úředně za
měnu, přičemž obchody s bitcony podléhají řádnému zdanění. V Dánsku jsou
Bitcony brány jako zboží, ovšem danění nepodléhají (jsou vyjmuty).
Některé Bitcoinové burzy dobrovolně splňují pravidla regulátorů určená pro
finanční instituce. Západní Evropa zatím Bitcoiny nijak nereguluje, nicméně
probíhají studie různých aspektů “formalizace” této virtuální měny. Na Islandu je
nákup prakticky všech virtuálních měn zakázaný, Rusko o zákaz a omezení
obchodování s Bitcoiny usiluje. Velké IT společnosti, jako je Microsoft, E-Bay a Dell
už Bitcoin akceptovali, na E-bay lze například platit Bitcoiny. Probíhají velké
investice do Bitcoin infrastruktury, vznikají sítě Bitcoinových směnáren. V České
republice je již přes 100 akceptačních míst pro Bitcoiny a 8 bankomatů, z toho tři
obousměrné. Zdá se, že Bitcoin je na vzestupu.
Co se týče budoucnosti Bitcoinu, domnívám se, že se bude jeho
existence dále rozvíjet a tato měna si bude upevňovat svoje místo ve společnosti.
Díky postupné kooperaci se státními orgány a bankami bude Bitcoin přijat
mainstreamem a stane se z něj paralelní měna k dnešním fyzickým měnám. Aby se
předešlo zneužití Bitcoinu, je třeba ho začít globálně regulovat jako se to činí s
klasickými měnami jednotlivých států. Rizika Bitcoinu jsou totiž početná, ať už se
jedná o podvodné směnárny Bitcoinů, odcizení měny z digitální peněženky, nulová
ochrana při platbách a jejich nevratnost, velká volatilita a velký prostor pro zneužití
Bitcoinu ke kriminální aktivitě, např. praní špinavých peněz a daňovým únikům.
Kurzy digitálních, resp. virtuálních měn rovněž velmi často kolísají. Evropský
bankovní úřad kvůli tomu dokonce na konci roku varoval spotřebitele, že
neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou
nijak chráněny. I přes tuto skutečnost ovšem oblíbenost alternativních virtuálních
měn dále stoupá. Také Česká republika má již svojí virtuální měnu, která byla
představena poměrně nedávno. Jedná se o první virtuální měnu u nás s názvem
Czech Crown Coin (dále jen „CZC“), který byla vydána dne 17. 7. 2014 v množství
cca 100 milionu mincí. CZC je nezávislá internetová měna bez ústřední správy a
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kontroly. Transakce jsou realizované anonymně a bez prostředníka přímo z
elektronické peněženky odesilatele do peněženky příjemce a to okamžitě a s
minimálními poplatky.
Jak již bylo řečeno, virtuální měny nejsou v české legislativě jakkoliv
upraveny. Prozatím se dají považovat za jakousi ceninu sui generis (podobně jako
např. stravenka), která není nijak kontrolována. Česká republika momentálně vůči
Bitcoinu neuplatňuje žádné zákazy ani restrikce, ale do budoucna snad počítá spíše
s regulací Bitcoinu, než s jeho zatlačením do ilegality. Vzhledem k širokému
využívání virtuální měny veřejností je dle mého názoru optimální vytvořit kvalitní
právní rámec pro virtuální měny a začít vydávání bitcoinových (a jiných) mincí
kontrolovat a regulovat k tomu zmocněným státním orgánem co nejdříve. Z pohledu
de lege ferenda by měla být dle mého názoru definice bitcoinů, či ještě lépe virtuální
měny jako takové zakotvena v ZPS. Rovněž se domnívám, že by měl zákon
obsahovat základní právní úpravu virtuálních měn, stanovovat povinnosti při
obchodování s bitcoiny a jinou digitální měnou a vymezovat podmínky, za jakých je
možno bitcoiny akceptovat jako druh platebního prostředků (typy obchodů,
maximální výše bitcoinové transakce, apod.). V neposlední řadě musí ZPS
obsahovat možnost obrátit se v případě sporu na pověřený orgán pro řešení sporů
v této oblasti, ať už se jím stane finanční arbitr či nově zřízený alternativní orgán.
Vzhledem k tomu, že část ZPS obsahuje celkem komplexní úpravu elektronických
platebních prostředků, nevidím důvod, proč by neměla být do zákona doplněna i
právní úprava virtuální měny, konkrétně do I. části definice virtuální měny, do části
II. ustanovení o osobách oprávněných s bitcoiny obchodovat a do částí
nadcházejících jednotlivá práva a povinnosti při uskutečňování bitcoinových
transakcí.
Protože není Bitcoin z pohledu současného zákona ani peněžní prostředek,
ani investiční nástroj a pravidla pro něj jsou tedy značně nejasná. Neaplikuje se na
něj tedy ani AML zákon, nicméně je připraven alespoň „Metodický pokyn o
přístupu povinných osob k digitálním měnám“, který byl vydán finančně
analytickým útvarem Ministerstva financí a instruuje banky hlásit bitcoinové
transakce přesahující určitou výši. Domnívám se, že pro snadnou zneužitelnost
virtuálních měn by měla být povinnosti sledování a hlášení bitcoinových transakcí
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nad určitou výši začleněny do struktury AML zákona co nejdříve. Pro ilustraci
dodám, že za bitcoiny lze na černých trzích koupit v podstatě vše včetně drog, což
bylo důvodem, proč americký federální úřad pro vyšetřování zavřel obchod Silk
Road.
V souvislosti s regulací virtuálních měn vyvstává otázka, kdo by měl
informovat o rizicích spojených s obchodováním pomocí Bitcoinů a starat se o další
regulaci virtuálních měn. Dle mého názoru by tak neměla činit ČNB, jakožto v
současné době stala jediný orgán dohledu nad finančním trhem. Ministerstvo
financí by pak mohlo vytvořit tzv. „blacklisty“ bitcoinových účtů, popř. i jiných
virtuálních měn, u kterých je podezření na praní špinavých peněz či jinou
podvodnou aktivitu, jak je to v současné době zavedeno u klasických účtů vedených
bankami. Bitcoiny nejsou vydávány centrální bankou jako oficiální měna
jednotlivých států, proto by ČNB neměla mít možnost jakkoliv ovlivňovat jejich
kurz vůči české koruně. Mohla by ovšem dotvářet legislativu v této oblasti ohledně
možností akceptace bitcoinů, regulovat a vykonávat dohled nad touto alternativní
měnou a měla by mít možnost ukládat za porušení povinností při obchodování s
bitcoiny sankce.

3.2.

Zákon o bankách
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „zákon o bankách“) určuje základní

legislativní rámec pro podnikání bank a poboček zahraničních bank v České republice.
Základní principy výše uvedeného zákona vycházejí ze Směrnic Evropské unie pro oblast
bankovnictví. Definici banky nalezneme hned v ustanovení § 1 Zákona o bankách, které
stanoví, že: „bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí akciové společnosti se sídlem
v České republice, které a) přijímají vklady od veřejnosti, a b) poskytují úvěry, a které k
výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci.“ V současné době působí
v České republice celkem 45 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB) splňujících
tuto definici.
Mimo základní ustanovení vymezuje Zákon o bankách podmínky pro získání a
udržení si bankovní licence, klade požadavky na organizaci banky, a to zejména na její
představenstvo, řídící a kontrolní systém, provozní požadavky, kapitálové rezervy,
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účetnictví, aj., věnuje široký prostor bankovnímu dohledu prováděnému ČNB, opatřením
k nápravě, pokutám a dalším sankcím, které mohou být bance uloženy za správní delikt.
Pro udělení bankovní licence musí žádající subjekt splnit všechny podmínky uvedené
v ustanovení § 4 odst. 5 Zákona o bankách, jako mít průhledný a nezávadný původ
základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky, splatit základní kapitál v plné výši,
navrhnout do pozic vedoucích zaměstnanců důvěryhodné zkušené osoby s odbornou
způsobilostí, atd.

Pokládám za velice zajímavé, že je ustanovení § 4 odst. 5 normou kogentní,
tudíž každý subjekt, který splní zákonem stanovené podmínky, musí obdržet
bankovní licenci, z čehož vyplývá, že ČNB v podstatě nemá možnost regulovat počet
bankovních subjektů na trhu, neboť musí udělit licenci každému žadateli, jež tento
výčet splní. Proto bych do § 4 doplnila další odstavec, který umožní ČNB vyhlásit
tzv. stop–stav pro vstup na bankovní trh, a to pro případ, že počet bank a poboček
zahraničních bank působících na území České republiky přesáhne únosnou míru.

Zákon o bankách rovněž zakotvuje povinnost banky zachovávat bankovní
tajemství a nově také zavazuje banku k pojištění pohledávek z vkladů svých klientů. Dle
ustanovení § 38 odst. 1 Zákona o bankách se musí bankovní tajemství zachovávat ohledně
veškerých bankovních obchodů a peněžních služeb bank, včetně stavů na účtech a
depozit. Předmět bankovního tajemství se tedy vztahuje i na osobní údaje klientů,
potenciálních klientů, odmítnutých klientů a osob, které zajišťují závazky klientů z
příslušných smluv nebo osob, s nimiž je o takovém zajištění jednáno, smlouvy a veškeré
další dokumentace uzavřené s takovými osobami, účetní informace o stavech a změnách
účtů a bilancí těchto osob ve vztahu k bance, informace o bonitě, důvěryhodnosti, bonitě
a úvěrovém zatížení klientů, které jsou získávány z registrů BRKI a NRKI, event. z
Centrálního registru úvěrů provozovaného ČNB. Od pojmu bankovního tajemství
musíme odlišit tajemství obchodní, které ve vztahu k bance představuje veškeré
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně
nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a jejichž vlastník zajišťuje
ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, tedy např. připravované kampaně,
plánované změny úrokových sazeb, apod.
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Každý zaměstnanec banky je povinen na základě ustanovení § 39 Zákona o
bankách dodržovat bankovní tajemství, přičemž povinnost mlčenlivosti o předmětu
bankovního i obchodního tajemství trvá i po skončení pracovního poměru v bance.
Porušení či ohrožení bankovního tajemství může být pro zaměstnance spojeno nejen s
pracovněprávními, ale i občanskoprávními (náhrada škody) a trestněprávními důsledky
(porušení povinností při správě cizího majetku). Pro banku představuje porušení
bankovního tajemství riziko uložení sankce ČNB, a to až do výše 50.000.000,-Kč. K
tomuto přistupují další rizika, jako negativní medializace, ohrožení reputace banky a
následný odliv klientů.
K prolomení bankovního tajemství může dojít výhradně na základě ustanovení §
38 odst. 2 a 3, které umožňují podat zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které
jsou předmětem bankovního tajemství i bez souhlasu klienta, ale pouze na písemné
vyžádání orgánů pověřených bankovním dohledem, a dále pak v zákoně vyjmenovaným
orgánům veřejné moci, jako např. soudu pro účely občanského soudního řízení, orgánu
činného v trestním řízení, správcům daně, finančnímu arbitrovi, exekutorovi, OSSZ, aj.
Statutární orgán banky může také ve výjimečných případech svému zaměstnanci udělit
zproštění povinnosti mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 39, odst. 1 Zákona o bankách,
a to typicky pro účely výslechu zaměstnance u Policie České republiky či před soudem.

I za svoje dosud krátké působení v bankovním sektoru již mohu posoudit, že
klienti finančních institucí kladou na ochranu a utajení svých osobních údajů či
jiných důvěrných informací velký důraz. Jakékoliv zneužití důvěry pak nesou velmi
těžce a obracejí se se stížnostmi na různé orgány dohledu v oblasti bankovnictví či
platebního styku. Proto pokládám za vhodné, že jsou v zákoně přesně vyjmenované
možnosti, za jakých podmínek je možné bankovní tajemství prolomit, neboť k
údajům o klientech se snaží dostat celá řada neoprávněných osob, jež je pak hodlají
využít k nabídce vlastních produktů či pro svoje osobní záměry. Stejně tak i některé
státní orgány obcházejí zákonnou povinnost a obcházejí pobočky bank, kde se snaží
dozvědět, zda má v dané bance určitá osoba otevřený účet, jaký je na něm zůstatek,
apod. Mají však k tomu potřebné oprávnění? V praxi se bohužel již často přihodilo,
že se policistka doptávala na účet svého ex-manžela, aniž by proti němu bylo vedeno
trestní řízení či údajný exekutor zneužil bankéřem v dobré víře sdělené údaje o
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klientce v rámci svého rozvodového řízení. Z tohoto důvodu představuje taxativní
výčet v zákoně, kdy, komu všemu a za jakých podmínek lze údaje podléhající
bankovnímu tajemství sdělit účinnou ochranu proti snaze třetích osob získat údaje
o klientech neoprávněně. Pracovníci banky se mohou na zákonnou úpravu vždy
odvolat a osobu nesplňující zákonné požadavky odmítnout, aniž ta by vyhrožovala
případnou žalobou a nepříjemnostmi, které hodlá bankéři způsobit, pokud ten mu
požadované informace nesdělí.

Zákon o bankách zřizuje v části 13 tzv. Fond pojištění vkladů, který je
právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Všechny banky a pobočky
zahraničních bank jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a
přispívat v rozsahu stanoveném tímto zákonem do fondu. V případě bankrotu banky (či
stavební spořitelny nebo družstevní záložny) se tak klienti dočkají náhrady svých
pohledávek, která se oprávněným osobám vyplácí v české měně. Cílem systému pojištění
vkladů je nejen ochrana vkladů jednotlivých vkladatelů či členů, ale též ochrana celkové
stability finančního trhu. V mnoha zemích je z tohoto důvodu účast na systému pojištění
vkladů povinná.51 Nejstarším fondem pojištění vkladů je americký Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC), který vznikl dne 16. 6. 1933 v důsledku hospodářské krize
ve 30. letech 20. století. Sídlí ve Washingtonu, D. C. a zajišťuje pojištění vkladů do výše
250.000 USD. V současnosti je systém pojištění vkladů realizován celkem ve 104 zemích
světa. Z našeho Fondu pojištění vkladů je právo oprávněné osoby na plnění z fondu
spojeno s pohledávkou z vkladu, přičemž celková náhrada činí nejvýše částku
odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. V ustanovení §
41c Zákona o bankách nalezneme výši příspěvků bank a stavebních spořitelen do Fondu
pojištění vkladů, která činí u banky v současné době 0,04 % z průměru objemu
pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí.

Do přijetí zákona č. 156/1994 Sb., kterým se změnil a doplnil Zákon o
bankách mimo jiné o výše uvedenou část 13 nebyl systém zákonného pojištění
vkladů v žádné jiném právním předpise upraveno, což bylo zapříčiněno faktem, že
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za vklady u velkých bank ručil ze zákona stát. V tomto ohledu ovšem nedostatek
zákonné úpravy vedl k nerovnému postavení velkých bank oproti ostatním
subjektům finančního trhu a zároveň k velkému finančnímu zatížení státu, který v
minulosti uhradil dluhy za zbankrotovanou banku Bohemia a AB Banku. Nyní jsou
veškeré banky a pobočky zahraničních banky povinni své vklady pojistit u Fondu
pojištění vkladů, což je určitě mnohem komplexnější, účinnější a praktičtější řešení
než v minulosti.
Osobně bych ještě uvítala zvýšení odvodů do fondu ze strany družstevních
záložen. Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek
z vkladů podle pravidel stanovených v Zákoně o bankách, ovšem vzhledem k jejich
větší rizikovosti je žádoucí přijmout přísnější nástroje k posílení stability tohoto
sektoru. V prosinci 2014 byla schválena novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech (družstevních záložnách), jež mimo jiné zavádí od 1.1.2015
povinnost družstevních záložen odvádět Fondu pojištění vkladů příspěvek ve výši
0,08 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní
čtvrtletí a od 1. 7. 2015 spoluúčast klientů ve výši 10% při krachu družstevní
záložny. Po tomto datu už bude možné zjistit, zda je toto riziko pro klienty
spořitelních a úvěrních družstev únosné či nikoliv.
Dle mého názoru nelze do budoucna očekávat, že dojde k přehnaně častým
převodům kapitálu klientů ze spořitelních družstev do bank, a to zejména pro
atraktivní úrokové sazby družstevních záložen. Proto bych bez obav nastavila
hranici příspěvku družstevní záložny do fondu na 0,12 % z průměru objemu
pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, tedy nikoliv na
dvojnásobek, ale trojnásobek příspěvku banky. Jelikož za poslední 2 roky došlo ke
krachu hned 2 velkých družstevních záložen - Metropolitního spořitelního družstva
a spořitelního družstva WPB Capital, jeví se mi toto navrhované opatření jako
vhodné k zajištění ochrany vkladů solidních klientů.
Ve finančním sektoru musí působit jen silné finanční instituce, které by
neměli svoje příspěvky do fondu de facto vynakládat na vyplácení náhrad klientům
nesolidních družstevních záložen přistupujících laxně k potenciálním rizikům.
Družstevní záložny, které když už budou poskytovat úvěry FO a PO, u kterých
prakticky nepřipadá v úvahu neschopnost splácení úvěru, budou alespoň v případu
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svého krachu schopny zajistit svým slušným klientům návrat jejich investice
převážně ze svých vlastních peněžních prostředků deponovaných Fondem pojištění
vkladů, nikoliv z prostředků velkých bank a stavebních spořitelen. Navíc, peněžní
prostředky ve fondu samozřejmě neodpovídají výši všech uložených vkladů bank a
dalších finančních institucí. To by bylo ekonomicky nereálné. Fond pojištění vkladů
může tedy z nahromaděných peněžních prostředků řešit problémy právě
družstevních záložen či menších bank. I z důvodu vyplácení vkladů klientům
zkrachovalých družstevních záložen fond nemá dostatek peněžních prostředků na
financování bankrotu některé větší banky působící v České republice a pro takový
případ si pak musí vypůjčit peněžní prostředky na mezibankovním trhu nebo přímo
od státu. V minulosti taková situace nastala v souvislosti s výplatou náhrad vkladů
klientům zkrachovalé Union banky v roce 2003. Jednalo se o vyplacení náhrad
celkem 130 000 klientů v objemu 12,5 mld. Kč. V období 3 měsíců bylo nutné nejen
zajistit seznam oprávněných vkladatelů, provést audit vypočtených nároků, vybrat
agentskou banku ale také zajistit úvěrové financování, neboť finanční rezervy
Fondu pojištění vkladů v té době nedostačovaly k pokrytí celé výplaty náhrad.

3.3.

AML zákon
Proces, prostřednictvím něhož pachatelé legalizují výnosy z trestné činnosti se

jinak také nazývá „praní špinavých peněz“, neboli anglicky „anti money laundring“.
Z prvních tří písmen tohoto anglického termínu můžeme odvodit dnes již obecně vžitou
zkratku zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu - „AML zákon“. Ten byl Českou republikou
přijat dne 5. 6. 2008 z účinností od 1.1.2009. Na AML zákon dále navazuje prováděcí
vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad,
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu. Praní špinavých peněz se bohužel stává každodenním trendem současné
ekonomiky, přičemž využívání bezhotovostních operací může být pro tuto trestnou
činnost snadným nástrojem. Finanční instituce, zejm. banky se musí snažit riziko
legalizace výnosů z trestné činnosti (dále jen“ LVTČ“) prostřednictvím bezhotovostního
platebního styku co nejvíce snížit. Stejně tak jsou finanční instituce vystavovány riziku,
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že budou zneužity k financování operací různých teroristických skupin, čemuž musí
rovněž zabránit.
Trestná činnost spojená s LVTČ a financováním terorismu rovněž velmi často
zasahuje do jurisdikce vícero států. I finanční kriminalita jako taková nezřídka přesahuje
hranice státních území, což vede ke snaze posílit mezinárodní spolupráci v boji proti
LVTČ a financování terorismu a sjednotit přístup jednotlivých zemí v této oblasti. Děje
se tak zejména na základě aplikace mezinárodních opatření proti LVTČ a financování
terorismu a pravidelné kontrole jejich dodržování. Pravděpodobně nejvýznamnější
mezinárodní organizaci působící v této oblasti představuje finanční akční výbor Financial
Action Task Force (dále jen „FATF“), který byl založen v roce 1989 v Paříži založen na
summitu G-7. FATF vydává pro své členy konkrétní doporučení52 k zamezení LVTČ
a financování terorismu a zároveň se podílí na vytváření standardů v této oblasti.
V současné době má 36 členů zahrnujíc i Evropskou komisi a 8 přidružených členských
uskupení, z čehož vyplývá, že je k dodržování FATF standardů zavázáno přes 180
jurisdikcí. 53 Ač se Česká republika nestala přímo členem FATF, je členem regionálního
uskupení podle FATF, tzv. výboru MONEYVAL při Radě Evropy a jako taková je rovněž
povinna standardy a doporučení FATF brát v potaz a řídit se jimi při vytváření legislativy
v AML oblasti. Výbor MONEYVAL54 byl založen v roce 1997, skládá se z řad právních
expertů ministerstev spravedlnosti, soudnictví a expertů odpovědných za dohled nad
finančními institucemi v jednotlivých zemích. O 1. 1. 2011 má statut nezávislého
kontrolního orgánu v rámci Rady Evropy, který má mimo jiné pravomoc kontrolovat
kompatibilitu a systém národních předpisů v oblasti LVTČ a financování terorismu
s mezinárodními standardy. Výbor MONEYVAL organizuje vzájemná hodnocení
opatření proti LVTČ a financování terorismu v jednotlivých členských zemích, přičemž
Na 44. plenárním zasedání výboru MONEYVAL počátkem dubna 2014 byla projednána
druhá zpráva o pokroku („2nd follow-up report“), kde výbor konstatoval, že Česká
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republika dosáhla v oblasti plnění doporučení výboru MONEYVAL významného
pokroku.55
Jak již bylo řečeno, banky si kladou za cíl riziko LVTČ či případného financování
terorismu co nejvíce snížit. Právě k tomuto cíli směřuje AML zákon, jehož záměrem je
nastavení takových pravidel finančního systému, která by páchání trestné činnosti
zabraňovala. Nejedná se tudíž o trestněprávní normu, nýbrž spíše normu správněprávní,
resp. finančně-právní, jejíž účelem není přímý postih a eliminace konkrétních jednání
vykazujících znaky skutkové podstaty některého ze zákonem definovaných trestných
činů56. AML zákon vymezuje práva a povinnosti subjektů finančního trhu a rovněž
stanoví sankce za jejich porušení. Každá finanční instituce musí přijmout taková pravidla
pro realizaci platebního styku, která zamezí jeho zneužití či zajistí včasné odhalení
případné LVTČ.
AML zákon reflektuje příslušné právní předpisy Evropské unie, zejména směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití
finančního systému k praní peněz a financování terorismu (dále jen „AML směrnice“) a
příslušnou prováděcí směrnici Komise 2006/70/ES ze dne 1. 8. 2006, a implementuje do
českého právního řádu standardy definované organizací FATF formou jejích doporučení.
Regulace AML oblasti si klade za cíl zejména znesnadnit financování teroristických
organizací a legalizaci výnosů získaných z trestné činnosti. Vymezuje okruh potenciálně
podezřelých finančních transakcí, vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce
vyhodnocovat (tzv. povinné osoby), a stanovuje postupy pro případ zjištění podezřelé
transakce.
V současné době zahájila Česká republika práci na transpozici aktuální novely
AML směrnice, která nabude účinnosti 1.1.2016 do českého AML zákona. Novela
zakotví do českého právního řádu zejména dosud neznámý institut systému hodnocení
rizik, který je obsahem posledního vydaného doporučení organizace FATF, jež si klade
za cíl vytvořit nadnárodní soustavu/uspořádání hodnocení rizik, jíž se budou členské státy
řídit. Každá země si pak pro tyto účely musí sestavit svůj vlastní systém hodnocení rizik,
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který bude systematicky odrážet rizika praní špinavých peněz ve finančních institucích
působících na území České republiky.

Účast na národním hodnocení rizik je ovšem dobrovolná a tak, ač byly
jednotlivé banky a ostatní finanční instituce vyzvány ke zpracování podkladů pro
vytvoření jednotného systému, poznatky zdaleka nezaslaly všechny finanční
instituce obeslané Ministerstvem financí. Navrhovaná úprava je dle mého názoru
nedostačující a mohou z ní vzniknout značné aplikační problémy, jako např. značné
zpoždění při vypracovávání tzv. národních rizik a s tím související zpoždění při
naplnění nových požadavků. Další problém spatřuji ve zjišťování skutečného
vlastníka ze strany povinných osob, a to např. u advokátních kanceláří či u
společností registrovaných v offshore teritoriích, kdy je velmi komplikované
vysledovat finanční toky, zjistit skutečné vlastníky nebo zajistit peněžní prostředky
pocházející z trestné činnosti na účtech. Rovněž nebude snadné zjišťovat a regulovat
chování politicky exponovaných osob, protože neexistuje žádný jejich centrální
přehled. V neposlední řadě se domnívám, že neustálé přibývání povinností v oblasti
přecházení LVTČ a financování terorismu a stále se zvyšující nároky na prováděné
procesy v oblasti identifikace klienta, kontroly klienta a uchovávání údajů povinnou
osobou mají značně negativní vliv na činnost bank a zejména menších povinných
osob, což vede k následujícím nežádoucím jevům:
 Tlak ze strany regulátorů na zaměstnance finančních institucí a jejich
přetěžování
 Velký počet brigádníků na pracovních pozicích
 Pochybný efekt při plnění stále se navyšujících povinností povinných osob
 Málo času na samotnou analytickou činnost, která může vést k odhalení
podezřelých obchodů
 Různá úroveň a přístup zaměstnanců a externích spolupracovníků
k opatřením proti LVTČ a financování terorismu
 Nezkušenost zaměstnanců na nižších úrovních při jednání s klienty
 Fluktuace zaměstnanců
 Psychologický tlak ze strany klientů
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Možnými řešeními výše uvedených problémů je dle mého názoru snaha
soustředit se na povinné osoby, které mají předpoklady pro účinnou kontrolu a
řízení rizik (zejména tedy banky, pojišťovny a větší finanční instituce) – možná i
snížit okruh povinných osob, u všech povinných osob trvat na identifikaci klienta,
spíše zjednodušit stávající procesy v AML oblasti, využít existující automatizované
systémy u povinných osob na úkor subjektivního přístupu a vyvážit postavení
advokátů a notářů mezi povinnými osobami.
Naopak obrovskou výhodu připravované novely AML zákona spatřuji
v možnosti odstranění dle mého názoru naprosto nedostačující definice politicky
exponované osoby (dále jen „PEP“). Ta je nyní uvedena v ustanovení § 4, odst. 5
AML zákona. Dle této definice lze PEP popsat jako osobu, která je ve významné
veřejné funkci s celostátní působností, a to po dobu výkonu této funkce a dále po
dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která má bydliště mimo
Českou republiku, nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo
Českou republiku, a dále osoba blízká k této osobě. Osobně bych pokládala za
vhodnější definici rozšířit i o osoby, které při výkonu své funkce nenaplňují
přeshraniční požadavek tak, aby se za PEP pokládali i naši politici, soudci, osoby
pracující na vrcholných pozicích Policie ČR, NKÚ, apod. Zvýšená kontrola PEP je
nastavena k zamezení korupce a úplatkářství ve významných veřejných funkcích.
Proto by měla cílit právě na naše české politiky, policisty a jiné hodnostáře, kteří
jsou k tomuto chování více náchylní. Současná definice PEP dle mého názoru ani
nenaplňuje záměr, který dle doporučení FATF měla sledovat, protože znaky
uvedené v našem zákoně pro PEP splňuje jen hrstka osob a naopak ti, kteří by měli
být účinněji kontrolováni pod definici nespadají.
Další nedostatek současného AML zákona spatřuji v nedostatečné definici
povinných osob. Dle mého názoru by se do taxativního výčtu povinných osob dle
ustanovení § 2 AML zákona měl ještě přidat provozovatel jakýchkoliv sázkových a
loterijních her, tedy nejen kasin, jak je v zákoně upraveno doposud. Doufám tedy,
že novela AML zákona přinese i v této oblasti potřebnou změnu.
V neposlední řadě by mělo být v AML zákoně upraveno i obchodování
s virtuální měnou. Tyto transakce jsou sice jako podezřelé označeny v různých
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metodických pokynech Ministerstva financí, resp. jeho finančního analytického
útvaru, ale těm pochopitelně chybí závaznost. Proto bych do ustanovení § 6 AML
zákona přidala jako další znak podezřelého obchodu i koupi či prodej bitcoinů nebo
jiné digitální měny nad částku 1.000 EUR, což minimalizuje riziko legalizace výnosů
z trestné činnosti prostřednictvím této dosud neregulované měny.

3.4.

Jiné právní předpisy

Zákon o omezení plateb v hotovosti
Přestože se většina regulatorních opatření zaměřuje zejména na bezhotovostní
operace, rovněž hotovostní transakce jsou regulovány a limitovány zákony. V roce 2004
byl přijat zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který stanoví, kdy jsou
fyzické a právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím osoby
oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb a upravuje
i kontrolu dodržování této povinnosti. Limit, kdy je možné provést platbu v hotovosti byl
nejprve určen částkou 350.000 Kč. Od 1. 12. 2014 je ovšem platná novela zákona, která
obsahuje snížení limitu pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč.
Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově
stanovený limit. Snížení limitu má snížit riziko korupce.
Veškeré platby nad 270.000 Kč budou tedy poskytovatelé platby nuceni provést
bezhotovostně. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené
týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.
Porušení zákona je kvalifikováno jako přestupek nebo správní delikt. Fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, nebo že přijme
hotovostní platbu, která byla provedena nad limit 270.000 Kč. Za takové přestupky lze
uložit pokutu do 500 000 Kč. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se
shodnými jednáními dopustí správních deliktů, za které lze uložit pokutu do 5.000.000
Kč.
Další povinnost při platbě v hotovosti ukládá Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1781 /2006 bankám. Jedná se o nutnost identifikovat vkladatele při vkladu
převyšujícím částku 1.000 EUR nebo ekvivalentu této částky. Ač výše uvedená
regulatorní omezení hotovostních transakcí jistě znepříjemňují mnohým lidem obchodní
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činnost, jejich vliv na zamezení LVTČ je značný, aniž by docházelo k situaci, kdy by
reálně hrozilo vymizení bankovek a mincí z našich peněženek.

Zákon o provádění mezinárodních sankcí
Dne 1. 4. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních
sankcí, který upravuje postup při provádění mezinárodních sankcí, přijímaných za účelem
udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských
práv a boje proti terorismu Radou bezpečnosti Organizace spojených národů nebo orgány
Evropské unie v rámci její společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V souladu s
ustanovením § 2 tohoto zákona se mezinárodními sankcemi rozumí příkaz, zákaz nebo
omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti,
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.57
Uplatňování mezinárodních sankcí se odvíjí od současné politické situace. Pro
ilustraci - na počátku roku 2014 Evropská unie, v reakci na dílčí pozitivní změny v Íránu
po tamních prezidentských volbách, částečně zmírnila protiíránské sankce, ovšem naproti
tomu v souvislosti s eskalujícím konfliktem na Ukrajině přijala opatření proti některým
ukrajinským a ruským osobám. Vzhledem k vývoji situace na Ukrajině a v souvislosti s
protiprávní anexí Krymu, byla v červnu a červenci přijata omezující opatření i proti
Rusku.
Kontrolou dodržování povinností vyplývajících ze zákona o provádění
mezinárodních sankcí se zabývá Finanční analytický útvar Ministerstva financí (dále jen
„FAÚ“). Ten v souvislosti s porušením provádění mezinárodních sankcí uložil finančním
institucím v roce 2014 2 pokuty. Situace se od posledních 2 let rapidně zlepšila, neboť
ještě v roce 2013 byl FAÚ nucen uložit 22 pokut a v roce 2012 dokonce 24 pokut.58 Jako
jeden ze zajímavých případů porušení povinností vyplývajících ze zákona o provádění
mezinárodních sankcí lze uvést případ dostihové stáje v České republice vlastněné
čečenským prezidentem Ramzanem Kadyrovem, který figuruje na sankčním seznamu
Evropské unie. Zajistit peněžní prostředky a hospodářské zdroje v tomto případě nebylo
možno splnit obvyklým způsobem, neboť by bylo ohroženo zdraví a životy dostihových
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koní značné hodnoty. V souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcích proto
FAÚ přijal taková opatření, která na jednu stranu vyhovují požadavkům stanoveným v
sankčních předpisech Evropské unie, ale současně umožňují další fungování předmětné
dostihové stáje včetně její účasti v soutěžích dostihového sportu.
Další právní předpisy
Dalšími právními předpisy, které ovlivňují a regulují dílčí oblasti platebního styku
jsou např. zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (družstevních
záložnách), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů či zákon č. 229/2002 Sb., o
finančním arbitrovi. Do budoucna se rovněž počítá s přijetím zákona o centrální evidenci
účtů. Příslušný zákon k evidenci by měl vzniknout během příštího roku, aby od roku 2016
již mohl registr bankovních účtů fungovat. Jeho zřízení zajistí ve spolupráci s dá
Ministerstvo financí, které má být i jeho uživatelem, přičemž o konkrétních podmínkách
vytvoření a provozu centrální evidence účtů se vede diskuse mezi vládou a ČNB.
Existence registru značně usnadní boj s daňovou kriminalitou. Oprávněné orgány, které
nyní při dohledávání informací o existenci bankovních účtů obesílají desítky bank,
záložen a dalších institucí, budou dožádání do registru podávat elektronicky. Odpovědi
pak mají putovat do datových schránek daných institucí.

3.5.

Podzákonné právní předpisy
Dle Ústavy České republiky mohou podzákonné právní předpisy vydávat vláda,

příslušná ministerstva či jiné ústřední orgány státní správy a ČNB. V oblasti platebního
styku se můžeme setkat s řadou vyhlášek ČNB, jako např. s vyhláškou ČNB č. 281/2008
Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML
vyhláška“). Ta stanoví zejména pravidla přijatelnosti klienta, kterými je finanční instituce
vázána. Na základě těchto pravidel banka či jiná finanční instituce vyhodnotí žadatele
jako přijatelného či nepřijatelného a podle toho s ním naváže obchodní vztah a přidělí mu
určité rizikové skóre. S klienty, kde byl zjištěný nějaký rizikový faktor, bude banka pak
jednat se zvýšenou obezřetností a častěji monitorovat jejich transakce na účtech.
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Jednotlivé faktory výpočtu skóre klienta se postupem času různě upravují, což má dle
mého názoru negativní vliv na chod finanční instituce. Přenastavit celý proces výpočtu
rizikového skóre klienta totiž vyžaduje nemalou finanční i personální zátěž. Poslední
novela AML vyhlášky nabyla účinnosti dne 26. 8. 2014, přičemž finanční instituce měly
na implementování změn lhůtu 6 měsíců.
Mezi další důležité vyhlášky ČNB patří zejména vyhláška č. 141/2011 Sb., o
výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
vyhláška č. 140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování, vyhláška
č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi
elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli
elektronických peněz malého rozsahu ČNB a vyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení
pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku. Snaha o co nejúčinnější úpravu a regulaci
problematiky platebního styku se ovšem jeví i v dalších podzákonných právních
předpisech jako jsou nejrůznější metodické pokyny, doporučení či příručky příslušných
orgánů státní správy.

3.6.

Připravovaná evropská legislativa
Evropská unie upravuje oblast platebního styku a související otázky celou řadou

právních aktů, přičemž legislativu v této sféře se snaží každým rokem co nejvíce
zdokonalit. Stejně tak tuto oblast upravuje nejrůznějšími právními předpisy Evropská
bankovní federace. Nejdůležitějšími aktuálními návrhy směrnic a nařízení Evropské unie
a pokyny Evropské bankovní federace, které mají být v dohledné době schváleny se budu
zabývat v této kapitole.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU o porovnatelnosti poplatků
souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním
účtům se základními prvky59
Směrnice se zabývá standardizací terminologie, srovnávacími internetovými
stránkami, službou změny poskytovatele (tzv. switching) a tzv. základním platebním
59
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účtem. Schválena byla dne 23.7.2014. Ministerstvo financí publikovalo 22. 1. 2015 na
svých webových stránkách informaci o tom, že zahájilo tzv. veřejnou konzultaci
k transpozici uvedené směrnice. Finanční instituce působící na území České republiky se
shodly na základních postupech v oblasti switchingu, proto bude nutné realizovat jen
určité úpravy a terminologii.
Proposal for a Directive on payment services in the internal market (PSD2)
(Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním
trhu)60
Evropský parlament schválil své pozměňovací návrhy k návrhu Evropské komise
v dubnu roku 2014, nicméně projednávání směrnice nebylo ukončeno v průběhu řeckého
předsednictví a není ukončeno ani v současné době za probíhajícího lotyšského
předsednictví. I nadále probíhá diskuse o několika kontroverzních bodech, neboť
prozatím nebyla shoda na kompromisním textu nalezena.
Cílem je revize směrnice č. 2007/64/EC o platebních službách na vnitřním trhu v
oblastech, které se ukázaly jako problematické po implementaci původní směrnice. Nově
jsou včleněny části zohledňující tržní a technologický vývoj a požadavky na bezpečnost.
Návrh nové směrnice o platebních službách rozšiřuje působnost směrnice z hlediska
teritoriálního i měnového a posiluje práva spotřebitelů, pokud jde o převody peněz mimo
Evropskou unii. Nová směrnice má reagovat na vývoj digitálních inovativních služeb,
zahrnuje nové oblasti související s poskytováním internetových elektronických plateb bez
použití karty. Na poskytovatele platebních služeb pak klade vyšší nároky ohledně
zabezpečení internetových plateb a na autentizaci klienta. Návrh doplňuje a zpřísňuje
některá původní ustanovení směrnice o platebních službách, např. mění rozsah
odpovědnosti za neautorizované platby.

Za nejproblematičtější část návrhu Evropské komise považuji sadu pravidel
týkající se poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strany, služby
iniciování platby a informace o účtu. V tomto bodě se shoduji s názorem Evropské
bankovní federace, jelikož povinnosti jsou v návrhu nové směrnice definovány velmi
vágně, jasně neřeší rozdělení odpovědnosti, část ustanovení je definičně nejasná. To
60
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by mohlo v budoucnu vyústit v obavu plátců využívat inovativní platby z důvodu
možného podvodu či zneužití dat. Pro řádnou bezpečnost, ochranu dat a soukromí
je třeba příslušná ustanovení přepracovat a práva a povinnosti účastníků platebního
styku definovat detailněji a zcela jednoznačně. Poskytovatelé platebního styku
působící jako třetí strany ve zpracování transakce musí být smluvně zavázány
uživateli a poskytovatel platebních služeb, který vede účet uživatele by měl nést
plnou odpovědnost vůči uživatelům a podléhat stejným požadavkům na bezpečnost,
transparentnost a ochranu soukromí jako při standartních platbách. Tyto pasáže
by měly být zásadnějším způsobem přepracovány. Dalšími problematickými částmi
návrhu Evropské komise jsou:
 Rozšíření působnosti na platby z/do třetích zemí mimo Evropský
hospodářský prostor (tzv. one-leg transakce) a platby v třetích měnách je
spojeno s požadavky na transparentnost a s informačními povinnostmi
poskytovatelů platebních služeb, a to za část platební transakce „vytvořené“
v rámci Unie. Z hlediska praktické aplikace je problematické určování části
transakce podléhající směrnici problematické (tam, kde je provádění
zahraničních

plateb

založeno

na

zpracování

prostřednictvím

korespondenčních bank).
 Úprava odpovědnosti za škodu u neautorizovaných transakcí: navržené
snížení limitu odpovědnosti plátce za škody v případě podvodu nebo zneužití
ze současných 150 € na 50 € by mělo negativní vliv na zodpovědnost klienta
při nakládání s platebním prostředkem, nová úprava by umožnila konat ještě
méně obezřetně při nakládání s ochrannými prvky či úmyslně se dopouštět
se podvodů. Jak již bylo nastíněno v pasáži věnované platebním kartám,
odpovědnost klienta – tj. úmysl, nebo hrubá nedbalost vedoucí ke škodě - se
dokazuje jen velmi obtížně a nelze-li ji dokázat, je za transakci odpovědná
banka. Tuto navrhovanou část tedy pokládám za nejvíce scestnou.
 Zpřesnění textu nutné též u pravidel pro refundace, ustanovení o operačních
a bezpečnostních prvcích, odpovědnost za neprovedení nebo chybné
provedení transakce.
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Proposal for a Regulation on Multilateral Interchange Fees (MIFs)
(Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady o mezibankovních
poplatcích za platební transakce založené na kartách)61
Nařízení

o

mezibankovních

poplatcích

má

zavést

maximální

výši

mezibankovních poplatků pro transakce prostřednictvím debetních a kreditních karet a
zavést zákaz příplatků obchodníka za tyto platby. Během přechodného období 22 měsíců
mají limity platit u přeshraničních transakcí (spotřebitel použije kartu v jiné zemi nebo
prodejce využije banku v jiné zemi), později mají platit i u transakcí domácích.
Deklarovaným cílem návrhu ze strany Evropské komise je podpora bezpečných,
inovativních a konkurenčních plateb kartou na vnitřním trhu. Nařízení bylo 10. 3. 2015
schváleno Evropským parlamentem, přičemž nyní bude muset být ještě oficiálně
schváleno též Radou ministrů, než nabude účinnosti (6 měsíců poté, co vstoupí v platnost,
tedy od okamžiku, kdy bude publikováno v Úředním věstníku Evropské unie).
Obávám se, že dosáhnout podpory inovativních a konkurenčních plateb
kartou prostředky limitování výší mezibankovních poplatků bude více než
problematické. Zkušenosti zemí, kde k zastropování mezibankovních poplatků
došlo (např. Španělsko a Austrálie) jednoznačně ukázaly, že spotřebitelům toto
výsledný efekt nepřineslo, ale tato iniciativa vedla spíše ke znevýhodnění používání
elektronických platebních prostředků oproti hotovosti, která je považována za
nejnákladnější platební prostředek. Jednotný limit rovněž nezohledňuje podmínky
různých zemí. Jedná se o naprosto zásadní zásah do fungování kartového byznysu.
V případě schválení nařízení Radou ministrů očekávám negativní dopad jak pro
vydavatelské banky, kterým se tak citelně sníží výnosy, tak pro samotné zavádění
inovativních plateb.
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Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, kterým se mění nařízení
Evropské unie č. 260/2012, týkající se přechodu na úhrady a inkasa prováděné v
rámci Unie62
V roce 2012 bylo přijato nařízení Evropské unie č. 260/2012, které stanovilo
technické a obchodní požadavky na bezhotovostní úhrady a inkasa v eurech. Cílem bylo
zajištění přechodu od nejednotného platebního styku v zemích Evropského
hospodářského prostoru na jednotná pravidla a celoevropské standardy a odstranění
rozdílů mezi domácími a přeshraničními eurovými platbami. Zkráceně řečeno se jednalo
o zajištění jednotné oblasti pro platby v eurech, tzv. Single Euro Payments Area (dále jen
„SEPA“). Ukázalo se však, že přechod na SEPA je daleko složitější a časově náročnější
než Evropská komise očekávala, proto bylo rozhodnuto o poskytnutí dodatečného
přechodného období v délce 6 měsíců. Důvodem odkladu je podle Evropské komise
nedostatečná připravenost všech relevantních subjektů na SEPA produkty. Na neeurové
země včetně ČR navržená změna přímé dopady nemá, pro eurové platby zde v ČR platí
původní termín povinného přechodu na SEPA - 31. 10. 2016.

Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of the
personal data and of the free movement of such data (General Data Protection
Regulation)
Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů)63
Účelem nařízení má být zavedení silného a jednotného legislativního rámce pro
ochranu osobních údajů, posílení práv fyzických osob a omezení byrokracie pro podniky
v této oblasti. Dosud platná směrnice Evropské unie č. 95/46/ES o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů by
měla být nahrazena nařízením, jež bude v členských státech přímo platné a vynutitelné.
Návrh přináší celou řadu nových požadavků na správce a zpracovatele údajů a
současně nově vymezuje práva fyzických osob ve vztahu ke zpracování a uchovávání
jejich osobních údajů. Přináší nové definice i terminologii (včetně podstatného rozšíření
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Dostupné z:
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okruhu údajů, které mají být chráněny), ale neobsahuje jasné vymezení vztahu ke stávající
legislativě v dalších oblastech, což pravděpodobně povede ke zdvojení regulace v
některých sférách, jako např. regulace finančních trhů a naopak ke vzájemným
konfliktům ve sférách jiných, jako právě oblast platebního styku či oblast AML. Kromě
mnoha problematických ustanovení věcného charakteru je hlavním problémem i celkové
pojetí návrhu, který místo jednoznačného řešení svěřuje na mnoha místech pravomoc
Evropské komisi k přijetí zásadních změnových a prováděcích předpisů.

V návrhu nařízení o ochraně údajů spatřuji celou řadu nesmyslně přísných
povinností pro zpracovatele osobních údajů. Za nejvíce problematické považuji
ustanovení o povinnosti zpracovatele informovat subjekt údajů - konkrétní fyzickou
osobu - o jakémkoli narušení bezpečnosti osobních údajů ve lhůtě 24 hodin od
takového narušení.
V dnešní době je poměrně běžné a i svým způsobem logické, že zákon
zvýhodňuje slabší stranu, resp. spotřebitele a z důvodu jeho ochrany se uchyluje
k zavádění přísných pravidel pro stranu silnější. Ovšem některé povinnosti, které
chce návrh nařízení o ochraně osobních údajů stanovit, jsou pro zpracovatele
osobních údajů tak obtížně proveditelné, že mohou narušit jinak bezproblémový
obchodní vztah. Takovým ustanovením je zejména vyloučení možnosti, aby písemný
souhlas subjektu údajů byl považován za dostatečný právní důvod pro zpracování
osobních údajů v případech, kdy mezi postavením správce a subjektem údajů
existuje značná nerovnováha, což je naprostá většina případů ve sféře nejen
finančních služeb (vztah banka - klient), ale i v jiných oblastech (vztah
zaměstnavatel - zaměstnanec). Nedovedu si představit, jaká další podmínka mimo
písemný souhlas smluvní strany by měla být splněna, aby ke zpracování osobních
údajů mohlo dojít. Bude snad nutné písemný souhlas podepisovat před dalšími
svědky či začít jednat tak, aby bylo dovoditelné, že mi zpracovávání mých osobních
údajů nevadí? Jak se pak bude souhlas dokazovat v případném řízení před
regulátorem či v soudním sporu? Ze zde uvedených důvodů s tímto ustanovením
zásadně nesouhlasím.
Návrh nařízení dále nevhodně formuluje právo subjektu osobních údajů
požadovat za určitých podmínek výmaz osobních údajů, neboť se dotýká i situací,
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kdy je nutné vést informace pro objektivně zdůvodnitelné či legislativně stanovené
povinnosti zpracovatele údajů. V nařízení o ochraně údajů by mělo být jasně
stanoveno, že z důležitých důvodů – např. pro účely AML vyšetřování, záznamu
v úvěrových registrech, apod. – se osobní údaje klientů schraňují dále bez ohledu na
jeho žádost o výmaz.
Guidelines on Security of Internet Payments64
Pokyny pro bezpečné provádění plateb přes internet jsou dle mého názoru velice
užitečným právním aktem Evropské bankovní federace (European Banking Authority).
Ta je vydala dne 19. 12. 2014, přičemž požadavky v guidelines obsažené mají být
implementovány do 1. 8. 2015.
Poskytovatelé platebních služeb budou dle guidelines mimo jiné povinni
poskytnout svým klientům součinnost a podporu při provádění bezpečných internetových
platebních služeb, včetně poskytnutí dostatečných informací, které klientům umožní
porozumět rizikům a správným postupům pro bezpečné realizování internetových plateb.
Nově se jedná se především o povinnost co nejlépe ověřit totožnost plátce před samotnou
realizací on-line platby. Vydané pokyny předpokládají, že poskytovatelé platebních
služeb nabízející karetní platební služby internetovým obchodníkům budou obchodníky
instruovat, aby neukládali žádné citlivé údaje o platbách, nebo v opačných případech
přijali nezbytná opatření na ochranu těchto údajů. Poskytovatelé platebních služeb by
rovněž měli v této věci provádět pravidelné kontroly. Pokud se poskytovatelé platebních
služeb dozvědí, že dochází k uchovávání citlivých platebních údajů a internetový
obchodník nemá implementována požadovaná bezpečnostní opatření, poskytovatelé
platebních služeb musí podniknout kroky k prosazení této ochrany dat jako smluvní
závazek, nebo odstoupit od smlouvy s e-obchodníkem. Dále Guidelines určují pravidla
pro to, jak mají kompetentní orgány informovat Evropskou bankovní federaci o
implementaci jejích pravidel, stanovují minimální požadavky na bezpečnost plateb na
internetu a definují pojmy autentizace, autorizace apod. V neposlední řadě stanovují
povinnosti řídit rizika, samozřejmě s cílem je minimalizovat, monitorovat incidenty,
64
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zavést silné metody autentizace klientů, zajistit bezpečné předání nástrojů pro řízení
autentizace klientovi, monitorování provádění transakcí či zajištění ochrany citlivých
platebních dat. Hovoří se zde i o nutnosti vzdělávání klientů a o komunikaci s nimi tak,
aby byla klientům zajištěna možnost kontroly iniciace a realizace provádění jejich plateb.

4. Dohled nad realizací platebního styku
4.1.

Dohled na dálku a na místě
Předmětem cílených dohledových kontrol je zjišťování stavu plnění základních

povinností stanovených zákony upravující oblast platebního styku povinnými osobami.
Činnost poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz je regulována
řadou omezujících a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů
upravujících poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz. Dohled nad
dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván
dohledem nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz. Dohled nad
platebními institucemi a institucemi elektronických peněz je jednou ze složek institutu
státního dozoru na úseku finanční činnosti.65 Dozorem rozumíme aktivitu, jejíž podstatou
je pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení zjištěných
skutečností a podle výsledků provedeného hodnocení eventuálně též aplikace prostředků
směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností.66 Dohled nad platebním
stykem má dvě podoby67:

 dohled na dálku, který spočívá v monitorování dozorovaných subjektů na základě

všech dostupných informací (nejčastěji z veřejně dostupných zdrojů a pravidelně
podávaných hlášení od kontrolovaných subjektů)
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BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické
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 dohled na místě, jenž je prováděn pracovníky dohledu přímo v sídle dozorovaného

subjektu

4.2.

Modely uspořádání dohledu
Finančnímu dohledu a jednotlivému rozdělení pravomocí dohledových orgánů

v oblasti regulace finančního trhu a subjektů na něm působících jsem se již věnovala ve
své diplomové práci. Situace na tomto poli zůstává stejná, i v současné době jsou nositeli
finančního dohledu ve vyspělých státech různé orgány a instituce, které používají nejen
odlišný stupeň samostatnosti, ale jsou také různým způsobem financovány. Z důvodů
národních odlišností pak existují ve vyspělých zemích různé modely institucionálních
začlenění finančního dohledu.68
V praxi se můžeme setkat se čtyřmi základními modely institucionálního
uspořádání finančního dohledu, a tedy i dohledu nad platebním stykem. Je jimi model
jednotného finančního dohledu, odvětvový model finančního dohledu, model finančního
dohledu v rámci centrální banky a funkcionální model finančního dohledu.69
Model jednotného finančního dohledu se začal nejdříve prosazovat v Evropě.
V roce 1986 Norsko jako první země integrovala veškeré dohledové činnosti do jednoho
úřadu.70 Od té doby podstatná část vyspělých států převzala tento model – příkladem
může být Velká Británie, kde je jednotná instituce dozoru zvaná Financial Services
Authority (FSA)71 či Německo, kde od 1. května 2002 vykonává téměř veškeré
pravomoce

při

výkonu

dozoru

nad

finančními

trhy

Bundesanstalt

für

Finanzdienstleistungen (tzv. „BaFin“). 72 Model jednotného finančního dohledu funguje
rovněž v Rakousku, Japonsku, Švédsku, Maďarsku a Dánsku. Jednotný finanční dohled
reaguje na vznik finančních konglomerátů, poněvadž řeší problémy s překrýváním
kompetencí specializovaných dozorových institucí nebo naopak zabraňuje vzniku mezer
v dozorové činnosti. Umožňuje eliminaci rizika střetu zájmu mezi realizací měnové
68
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politiky a bankovním dozorem v rámci centrální banky, přičemž zachovává reputaci
centrální banky, která se může specializovat pouze na oblast měnové politiky.73
Odvětvový, resp. sektorový model, v němž jsou finanční regulace a dohled
institucionálně uspořádány podle základních sektorů finančního zprostředkování vychází
z existence relativně nepropojených segmentů finančního trhu a z fungování
specializovaných finančních institucí. Na specializované segmenty finančního trhu pak
dohlíží odvětvově zaměřený dohledový úřad.74 Centrální banka dohlíží nad činností bank
a specializované dohledové instituce se zaměřují např. na trh cenných papírů či pojistný
trh. Koncepce Basilej II. přesně rozděluje segmenty finančního trhu na bankovnictví,
pojišťovnictví, kapitálové trhy a další specializované sektory. Tento model je běžný např.
v USA, Francii, Turecku či Švýcarsku.
Model finančního dohledu v rámci centrální banky je integrace měnové
politiky a dohledové činnosti. Dohled nad bankovním trhem, trhem cenných papírů a
pojistným trhem je plně integrován do centrální banky. Dle Prof. Ing. Petra Musílka,
Ph.D. patří mezi základní výhody tohoto modelu uspořádání zejména samostatné a na
státním rozpočtu nezávislé financování, využití infrastruktury centrální banky nejen
v oblasti měnové politiky, ale i v oblasti dohledu nad finančním trhem, eliminace rizika
komunikačního šumu a informační nepružnosti a efektivnější zabezpečení mezinárodní
spolupráce.75 Mezi země, které tento model využívají, patří Česká republika, Slovensko,
Irsko76, Kazachstán, Singapur, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Bermudy, a další.
Funkcionální model finančního dohledu má teoretický základ. Vyskytuje se jen
zřídka, ale své uplatnění našel např. v Nizozemí a Austrálii.77 Tento model se opírá o
typologii tržních selhání, na jejichž základě se rozlišují čtyři základní obory finanční
regulace a dohledu:
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 regulace obezřetného podnikání finančních institucí a dohled nad nimi, zaměřená na

likviditu a solventnost finančních institucí
 dohled nad trhy i příslušná regulace, které jsou zaměřeny na zneužití trhů a mají za

cíl chránit zájmy klientů finančních institucí
 monitorování a analýza stability bankovního sektoru a finančního systému jako celku,

jejímž záměrem je snížit pravděpodobnost rizika zřetězení platební neschopnosti bank
a jiných finančních institucí
 regulace konkurenčního prostředí a dohled nad ním, jež se zaměřuje na potírání

praktik, které zneužívají dominantní postavení na trhu.78

4.3.

Jednotlivé orgány dohledu nad platebním stykem
V důsledku přijetí zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se

sjednocením dohledu nad finančním trhem, účinného k 1. dubnu 2006 se stala jediným
orgánem dohledu nad finančním trhem České republiky ČNB. Na jeho základě došlo
k urychlení integrace státního dozoru nad pojišťovnami, zabezpečovaného dosud
Ministerstvem financí, státního dozoru nad kapitálovým trhem, zabezpečovaného dosud
Komisí pro cenné papíry, a v neposlední řadě dozorem nad spořitelními a úvěrními
družstvy, zabezpečovaného dosud Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami a
k úplnému soustředění dohledu nad finančním trhem pod ČNB.79
Záměr úplné integrace dohledu nad finančním trhem byl zabezpečen novelizací
33 zákonů. Nejdůležitější z nich představují novelizace zákona o Komisi pro cenné
papíry, zákona o České národní bance, zákona o pojišťovnictví, zákona o penzijním
připojištění se státním příspěvkem a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
ovšem došlo i k novelizaci některých dalších zákonů, kde rozsah změn není tak výrazný.
Nejvýznamnějšími změnami jsou zrušení Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled
nad družstevními záložnami, úprava působnosti ČNB směrem k úplnému výkonu dohledu
nad finančním trhem a zúžení pravomoci Ministerstva financí v oblasti státního dozoru
nad pojišťovnictvím, zřízení Výboru pro finanční trh jakožto poradního orgánu bankovní
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rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem a integrace spořitelních a úvěrních
družstev mezi bankovní instituce.80
Úplná integrace dohledu nad finančním trhem v rukou centrální banky není
v rozporu s jejími základními úkoly (především s péčí o cenovou stabilitu, spojenou
s formulováním měnové politiky), což potvrdilo i stanovisko Evropské centrální banky81,
které bylo k záměru úplné integrace dohledu nad finančním trhem vyžádáno při
projednávání návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad
finančním trhem.82 Evropská centrální banka navrhované sjednocení dohledu nad
finančním trhem v České republice tedy uvítala a sdělila, že navrhovaná právní úprava
není v rozporu se Statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální
banky, který je součástí primárního práva Evropských společenství. Model jednotného
finančního dohledu v rámci ČNB, tak v České republice úspěšně funguje už 10 let.

Dle mého názoru se ovšem nejedná o vhodnou koncepci uspořádání dohledu,
protože ač mají pracovníci ČNB jistě znalosti a přehled v mnoha oborech, jejich
primárním zájmem by měla být péče o měnovou stabilitu a s tím spojená regulace a
dohled nad bankovním sektorem, poskytovateli platebních služeb, družstevními
záložnami, směnárnami a popřípadě i nad penzijními společnostmi a fondy
penzijních společností. Neshledávám ovšem důvod, proč by měla ČNB vykonávat
dohled nad kapitálovým trhem a pojišťovnictvím, jelikož se jedná o velice
specializované neprovázané segmenty finančního trhu. Dohled ČNB nad těmito
oblastmi není dostačující, což usuzuji i z výsledků kontrol a zátěžových testů
v oblasti kapitálového trhu. V současné době jsou tyto testy prováděny jakoby „na
zakázku“ s vědomím, že při kontrole se vždy musí nějaký nedostatek najít, ovšem
nic natolik závažného, aby finanční instituce testem neprošla. I proto se evropský
orgán pro bankovnictví (European Banking Authority – EBA) rozhodl provést
v následujících letech zátěžové testy bank z 5 států včetně České republiky, kde
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zřejmě lokální dohled nepokládá za dostačující.83 Domnívám se proto, že na sektory
pojišťovnictví a kapitálových trhů by měli dohlížet specializované dohledové
instituce, které budou na konkrétní finanční oblasti odvětvově zaměřené. Dohled
nad pojišťovnictvím by mohl provádět pro tyto účely zřízený útvar Ministerstva
financí, dohled nad kapitálovým trhem bych svěřila nezávislému správnímu orgánu.

4.3.1. ČNB
ČNB, jakožto ústřední orgán vykonávající dohled nad finančním trhem, byla
zřízena ústavou České republiky, přičemž jejím hlavním cílem je činnost péče o cenovou
stabilitu. ČNB vykonává podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance dohled nad
finančním trhem v rozsahu daném speciálními právními předpisy; podle ustanovení § 25
odst. 1 Zákona o bankách vykonává dohled nad činností bank a podle ustanovení § 135a
ZPS dohled nad dodržováním povinností poskytovatele platebních služeb. Mimo tyto
2 oblasti je ČNB dohledový orgán pro družstevní záložny, kapitálový trh, pojišťovnictví,
penzijní společnosti, fondy penzijních společností a směnárny.
Model finančního dohledu v rámci centrální banky se řadí mezi základní modely
institucionálního uspořádání finančního dohledu ve vyspělých státech84, přičemž v
zemích s malým finančním trhem a s převahou bankovních subjektů se jeví jako
nejracionálnější řešení, což mimo jiné konstatuje i Evropská centrální banka ve svém
stanovisku.85

Z důvodů jednotného přístupu k dohledové činnosti nad veškerými subjekty
finančního trhu a snadnějšího zajištění jednotné státní finanční politiky se svěření
celého finančního dohledu jediné instituci skutečně zdá praktické. Jak už jsem
ovšem uvedla, osobně model uspořádání dohledu nepokládám za vhodný. V České
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Informace získaná z přednášky Aktuální stav regulace a dohledu v investičním bankovnictví, lektor Ing.
Vladimír Ezr, CSc., 2015, Institut celoživotního vzdělávání Vysoké školy finanční a správní.
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MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 520 s. ISBN
9788086929705
85
Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 28. října 2005 na žádost ČNB ke komplexnímu
pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním
dozoru nad finančním trhem (CON/2005/39)
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republice bych zavedla odvětvový, resp. sektorový model uspořádání dohledu a z
kompetencí ČNB vyňala dohled nad kapitálovým trhem a oblastí pojišťovnictví.

Dohled ČNB nad činností poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů
elektronických peněz zahrnuje zejména rozhodování o žádostech o udělení povolení
k činnosti poskytovatele platebních služeb, registracích a předchozích souhlasů podle
zvláštních právních předpisů, kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými
licencemi a povoleními, kontrolu dodržování zákonů, k jejichž kontrole je ČNB
zmocněna zákonem či jinými právními předpisy, kontrolu dodržování vyhlášek a opatření
vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání,
ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí
a řízení o správních deliktech a přestupcích. Některé pravomoci regulace a dohledu
v oblasti platebního styku přenáší ČNB na jiné dohledové orgány, jako je např. Finanční
analytický útvar Ministerstva financí v záležitostech týkajících se opatření proti praní
špinavých peněz a financování terorismu či Úřad pro ochranu osobních údajů pro řádné
nakládání s osobními údaji klientů bank a jiných finančních institucí.
Na základě zmocnění v zákoně o platebním styku ČNB připravuje legislativu
v oblasti platebního styku, resp. vydává opatření a vyhlášky, které obsahují podmínky pro
vstup do sektoru a obezřetnostní pravidla pro činnost poskytovatelů platebních služeb a
vydavatelů elektronických peněz.86 Mimo to provádí následnou kontrolu stanovené
regulace a funkčnosti vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik poskytovatelů
platebních služeb. Podle ustanovení § 38 odst. 2 Zákona o bankách je ČNB oprávněna
vyžadovat zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství;
podle ustanovení § 24 odst. 1 věty druhé Zákona o bankách je ČNB oprávněna vyžadovat
informace a podklady potřebné pro výkon dohledu. Podle ustanovení § 135a odst. 3 ZPS
je pak dohlížený subjekt povinen poskytnout ČNB při výkonu dohledu požadované
informace a potřebná vysvětlení. V případě zjištění nedostatků může ČNB uložit vhodná
opatření k nápravě, jako např. provedení mimořádného auditu či výměnu vedoucí osoby.
Nejpřísnější opatření představuje dozajista odnětí povolení k činnosti poskytovatele
platebních služeb. Smyslem uvedených opatření je ochrana finančního trhu jako celku a
86

Dostupné z:
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omezení možnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti. Zvolené
opatření k nápravě musí být jednak způsobilé napravit zjištěný nedostatek a jednak musí
být vzhledem k závažnosti zjištěného nedostatku přiměřené.87 Neprovedení uloženého
opatření k nápravě ve stanovené lhůtě pak představuje správní delikt podle § 132 odst. 2
písm. b), za který osobě podléhající dohledu hrozí pokuta až do výše 20 000 000 Kč.

ČNB může uložit poskytovatelům platebního styku, jež poruší zákonem
stanovené povinnosti různé opatření k nápravě, přičemž pokládám za vhodné, že
není zákonem nijak omezena v jejich druhu. ZPS sice vyjmenovává celkem devět
druhů opatření k nápravě, které může ČNB osobám podléhajícím jejímu dohledu
uložit, ovšem zákonný výčet není taxativní, neboť opatření k nápravě podle odst. 1
písm. a) ZPS je charakterizováno obecnými slovy „aby ve stanovené lhůtě zjednala
nápravu“. ČNB má tedy poměrně široké pole při uvažování, jaké opatření k nápravě
v konkrétním případě uloží. Zjistí-li ČNB při výkonu dohledu nedostatky v činnosti
poskytovatele platebních služeb, může mimo výše uvedené opatření uložit také
peněžitou pokutu. Maximální výše pokuty je diferencovaná podle skutkové podstaty
správního deliktu a může sahat až do 50 milionů Kč.
Jelikož vykonává ČNB dohled nad celým finančním trhem České republiky
včetně bankovního sektoru, je s podivem že do její kompetence nespadá dohled nad
nebankovními institucemi, nabízejícími půjčky. ČNB návrhy Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva financí, aby na nebankovní domy poskytující
spotřebitelské či hypotéční úvěry dohlížela ovšem vytrvale odmítá. V současné době
tedy podléhají nebankovní instituce pouze kontrole České obchodní inspekce, což
není v žádném případě dostačující.
Existence

nebankovních

domů

představuje

problém

zejména

pro

nízkopříjmové skupiny obyvatel, kterým společnost poskytující nebankovní
spotřebitelské úvěry poskytne půjčku i za předpokladu, že klienti nemají na její
splácení. Tato situace dále vede k nesplácení dluhů ze strany klienta a jeho postižení
případnou exekucí, která je v naší legislativě možná i na sociální dávky. Některé
nebankovní domy pak mají na tomto modelu de facto postavenou svoji živnost –
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poskytnou klientovi úvěr, který není v jeho finančních možnostech splácet –> soud
či ještě častěji rozhodce (je-li vyhotovena rozhodčí smlouva) vydá platební rozkaz či
rozsudkem uloží povinnost zaplatit dlužnou částku –> klient na zaplacení nemá
peněžní prostředky –> případ je předán exekutorovi k vymáhání. Samozřejmě, že
větší renomované nebankovní domy jako např. Home Credit a.s., PROFI CREDIT
Czech, a. s., apod., se podobného jednání nedopouštějí, ale bohužel se najde mnoho
společností, u kterých je tento postup na denním pořádku. Tyto společnosti se pak
v podstatě pohybují na hraně trestné činnosti, protože jejich jednání by se
v mnohých případech, zvláště, když je nastavena nepřiměřeně vysoká úroková
sazba, dalo označit za trestný čin lichvy dle ustanovení § 253 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník.
(1) Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo
něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož
hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo
takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li
činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

Problém spočívá v tom, že v českém zákoně je trestný čin lichvy definován
velice volně, resp. trestní zákoník ve výše uvedených ustanoveních neuvádí žádnou
přesnou úrokovou míru či její rámec, který je ještě v souladu s dobrými mravy, resp.
není v hrubém nepoměru s možnostmi splácení klientem a který nikoliv. Dalším
faktorem je, že půjčky od nebankovních domů čerpají mnohých případech finančně
negramotní lidé, kteří ani nevědí, že mají právo domáhat se posouzení jejich případu
u orgánu činného v trestním řízení. Navíc, společnosti, které sociálně slabým
občanům půjčují peníze za nevýhodných podmínek často překračují zákon i v jiných
oblastech a klientovi, který by je chtěl „udat“ na polici vyhrožují ublížením na
zdraví.
Jediným řešením je proto dle mého názoru nastavení regulativního rámce
tak, aby se zamezilo nekalým obchodním praktikám. Proto by měla ČNB převzít
dohled i v oblasti nebankovních domů a začít na tento sektor dohlížet. Cílem by
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potom mělo být zejména snížení počtu bankovních domů na trhu, eliminace
nepoctivých společností nabízející nebankovní půjčky a dohled nad dodržováním
pravidel platebního styku u nebankovních institucí. Česká republika musí zavést
jednotný dohled ČNB nad nebankovními institucemi a zavést přísnější podmínky
týkajících se poskytování půjček a úvěrů těmito poskytovateli. Navíc, pokud by do
budoucna došlo k přenesení dohledu v oblasti pojišťovnictví a kapitálového trhu na
jiné orgány, ČNB může využít pracovníky, jejichž agenda zanikne k obsazení nově
vzniklých pracovních míst v oblasti dohledu nad nebankovními domy.
Domnívám se, že by mělo dojít k novele ZPS, která by do ustanovení zákona
začlenila podmínky nebankovních domů pro vstup na finanční trh, jejich definici,
pravidla udělování povolení k výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb pro
nebankovní poskytovatele. Zde zmíněné by pak vedlo k omezení počtu
nebankovních domů působících v České republice, zavedení rovnocenných
podmínek týkajících se poskytování půjček a úvěrů pro bankovní i nebankovní
subjekty a k zefektivnění dohledu nad nebankovními institucemi.
ČNB argumentuje zejména tím, že jim v převzetí dohledu nad skupinou
nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů brání vnitřní pravidla EU.
Navíc ČNB prostřednictvím vedoucí odboru ochrany spotřebitele Heleny
Kolmanové tvrdí, že: „převzetí dohledu nad celou skupinou nebankovních
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů nemůže být cílem centrálních bankéřů, protože
masa nebankovních poskytovatelů v České republice není tak systémově významným
trhem, aby zapadala do konceptu centrální banky.“ Dle mého názoru je argumentace
ČNB nevěrohodná ze dvou hlavních důvodů:
1) Argument, že v dozorování nebankovních subjektů brání vnitřní pravidla
EU vychází z předpokladu, že smlouva o fungování EU zakazuje, aby národní
centrální banky na své náklady přebíraly úkoly, které nesouvisí s jejich přímou
působností v oblasti centrálního bankovnictví, tedy především zajišťováním
finanční stability. ČNB proto dozoruje jen ty subjekty (banky, pojišťovny), které
nakládají s cizími zdroji, resp. sbírají vklady od občanů a oproti tomu poskytují
úvěry a proto tu existuje veřejný zájem tento systém regulovat, jelikož souvisí
s finanční stabilitou. S daným stanoviskem rozhodně nesouhlasím, protože s
hlavním cílem ČNB – péčí o cenovou stabilitu souvisí i nutnost ČNB vytvářet
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bezpečné podmínky pro fungování finančního systému v České republice za tímto
účelem identifikovat rizika ohrožení stability finančního systému. Pokud se bude
ČNB od dohledu nad nebankovními domy distancovat, k bezpečnému fungování
finančního systému v České republice tak rozhodně nepomůže. Naše centrální
banka by se měla starat o veškeré účastníky platebního styku, nejen o ty, kteří
přijímají vklady od veřejnosti. ČNB musí posílit právní jistotu účastníků právě tím,
že začne regulovat i nebankovní instituce a zabrání tak klientům nebankovních
domů - rovněž subjektům finančního trhu - dostat se na hranici existenčního minima
z důvodu nekorektního přístupu dané instituce. Jen tak dosáhne řádného fungování
finančního systému v naší zemi.
V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že ohrožení stability celého
finančního systému může zapříčinit i krach instituce nebankovní, která patří do
významné finanční skupiny, jako je např. společnost Home Credit a.s., jež je členem
skupiny PPF, vlastnící mimo jiné i bankovní domy jako Air Bank a.s., PPF banka
a.s., apod. Samozřejmě se nedomnívám, že by v budoucnu hrozil skupině PPF
bankrot, ovšem budeme-li se držet stejně byrokratického přístupu jako ČNB a klást
si k dozorování nebankovního sektoru centrální bankou podmínku, že se musí
jednat o chránění stability finančního systému České republiky, pak můžeme
s klidným svědomím říct, že nebankovní domy, jakožto součásti větších finančních
celků mají být ČNB právě z tohoto důvodu dozorovány, a to za stejných podmínek
jako domy bankovní.
2)

Objem poskytnutých nebankovních půjček činil v České republice

činil v posledním roce cca 9 miliard Kč (v Evropě dosáhl částky cca 60 miliard Kč),
což je téměř třetina objemu úvěrů jako spotřebitelské úvěry, které si domácnosti
půjčily od bank. V roce 2014 čerpaly domácnosti úvěry ve výši 30,5 miliard Kč.88
Tvrzení, že nebankovní sektor není natolik systémově významný trh, aby zapadal
do konceptu centrální banky, je tedy irelevantní. V současnosti se na služby
nebankovních společností spoléhá přes milion Čechů, což vzhledem k počtu obyvatel
státu vůbec není zanedbatelné číslo.
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4.3.2. Finanční analytický útvar
V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 AML zákona je dozorčím úřadem pro dozor
nad plněním povinností stanovených AML zákonem Ministerstvo financí, konkrétně jeho
již zmiňovaný Finanční analytický útvar (FAÚ). Ten vznikl v roce 1996 jako takzvaná
„finanční zpravodajská jednotka“ ve smyslu mezinárodního práva. K původnímu poslání
FAÚ, kterým bylo přijímání oznámení o neobvyklých obchodech od bank, finančních
institucí a dalších povinných osob, vyvolávajících podezření ze zneužití pro legalizaci
výnosů z trestné činnosti, přibyly časem další povinnosti, jako např. koordinace
uplatňování mezinárodních sankcí, tvorba legislativy v AML oblasti či uzavírání dohod
o sdílení propadlého nebo zabraného majetku se zahraničím.89
Činnosti FAÚ a jeho úkoly vyplývají z AML zákona, ze zákona č. 69/2006 Sb., o
provádění mezinárodních sankcí a ze zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních.
Regulace v AML oblasti si klade za cíl znesnadnit financování teroristických
organizací a legalizaci výnosů získaných z trestné činnosti. Vymezuje okruh potenciálně
podezřelých finančních transakcí, vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce
vyhodnocovat (tzv. povinné osoby), a stanovuje postupy pro případ zjištění podezřelé
transakce. Kromě případů, kdy je stav naplnění požadavků boje proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu povinnou osobou zjišťován kontrolními orgány
ČNB v rámci běžných kontrol, probíhá dohled nad plněním povinností dle AML zákona
u povinných osob formou cílených kontrol FAÚ zaměřených na problematiku boje proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.90
Jak už jsem zmínila, dohled nad platebním stykem má dvě podoby, a to dohled na
dálku a dohled na místě. FAÚ provádí obě druhy kontrol – při dohledu na dálku, tzv.
korespondenční kontrole kontroluje zejména systém vnitřní zásad banky či šetří podněty
od jiných subjektů. Při kontrole na místě vychází FAÚ ze svého vlastního plánu činnosti
a z konkrétní situace. Kontrolu pak zahajuje buď na základě oznámení o zahájení kontroly
nebo předložením pověření na místě. Předmětem kontrol je zjišťování stavu plnění
základních povinností stanovených AML zákonem povinnými osobami.
89
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Za rok 2014 zahájil FAÚ celkem 27 kontrol, přičemž počet realizovaných kontrol
v roce 2014 se tak oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobil, což odpovídá tendenci
charakteristickou rovněž pro vývoj počtu realizovaných kontrol v posledních dvou letech.
Nejčastěji kontrolovanými povinnými subjekty byly směnárny, poté poskytovatelé
platebních služeb malého rozsahu, banky, zakladatelé právnických osob a poskytovatelé
sídla právnickým osobám. Kontrolní oddělení FAÚ zahájilo v rámci správního trestání
celkem 18 správních řízení za rok 2014 – 10 správních řízení na základě výsledků vlastní
činnosti, 7 správních řízení z podnětu ČNB a 1 správní řízení podnětu specializovaného
finančního úřadu. Celková výše uložených pokut činila v roce 2014 částku 1.815.000 Kč.
Povinné subjekty se stejně jako v předešlých letech nejčastěji dopouštěly dvou
správních deliktů, a to opakovaného neplnění povinnosti kontroly klienta dle ustanovení
§ 9 za využití § 15 AML zákona (dočasná blokace účtu klienta do doby poskytnutí
součinnosti v rámci kontroly původu peněžních prostředků na účtu) a neplnění povinnosti
identifikace klienta dle ustanovení § 7 AML zákona. Nejčastěji sankcionované povinné
subjekty v roce 2014 přestavovaly stejně jako v posledních letech zejména směnárny a
poté investiční společnosti, platební instituce a realitní kanceláře.
Mezi nedílnou součást činnosti kontrolního oddělení se řadila korespondenční
kontrola, zejména kontrola zaslaných systémů vnitřních zásad povinných subjektů,
přičemž počet zaslaných systémů vnitřních zásad se za rok 2014 patrně snížil. V roce
2014 přistoupilo kontrolní oddělení k zavedení nového nástroje umožňujícího
jednoduchým a rychlým způsobem provádět dozor nad dodržováním některých
povinností vyplývajících z AML zákona. Jedná se o tzv. „kontrolní nákup“, jehož výhody
lze nejlépe využít při kontrole subjektů oprávněných ke směnárenské činnosti.91

Činnost FAÚ hodnotím veskrze kladně, úřad si klade za cíl bojovat proti
praní špinavých peněz a financování terorismu a k tomuto cíli se dle mého názoru
staví efektivně a zdatně. Za rok 2014 se FAÚ ve spolupráci s povinnými osobami
podařilo zajistit peněžní prostředky ve výši 2182 milionů Kč pocházející z trestné
činnosti. Mimo to odhalil FAÚ 1491 případů krácení daní, které byly předány
Generálnímu finančnímu ředitelství.
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Jedinou nevýhodu v provozu FAÚ spatřuji v současném využívání
personálních zdrojů úřadu. Na FAÚ působí zejména experti na hospodářskou
kriminalitu, majetkové trestné činy a trestné činy proti České republice, cizímu
státu a mezinárodní organizaci, často dřívější pracovníci PČR se zkušenostmi a
vzděláním z oboru. Jedná se tedy o vysoce kvalifikované pracovníky. Jejich kapacity
by proto měly být účelně využity k odhalování složitých a finančně významných
případů, což byl mimo jiné i záměr při zakládání tohoto speciálního útvaru. V praxi
ovšem zaměstnanci FAÚ často suplují činnost policistů a městských strážníků a
zabývají se bagatelními případy, kde se jedná o majetkovou škodu v řádu stovek či
tisíců korun. Domnívám se proto, že dochází k plýtvání prostředků, času a kapacit
FAÚ, kterému by se mělo zabránit. Řešení spatřuji ve stanovení výše (objemu)
finanční částky a míry složitosti případu, nad kterou by se podezřelý obchod dle
ustanovení § 6 AML zákona hlásil FAÚ. Podezřelý obchod v částce nižší (jednodušší
případ) by pak povinné instituce řešili s jinými pověřenými institucemi, např.
městkou policií či finančním úřadem. Zakotvit toto pravidlo jen do metodiky FAÚ
se mi nejeví vhodné, neboť by povinné osoby přímo nezavazovalo. Popis případů,
kterými se FAÚ zabývá bych ovšem ještě doplnila do organizační struktury
Ministerstva financí pod sekci 5, odbor 24 - Finanční analytický.

4.3.3. Úřad pro ochranu osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů klientů musí poskytovatelé platebního styku dbát
na to, aby klient neutrpěl újmu na svých právech a proto je nutné k osobním údajům o
klientech přistupovat se zvýšenou opatrností. Finanční instituce musí postupovat
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, a to zejména dodržovat mlčenlivost o osobních údajích klientů, stanovit přesný
účel zpracování osobních údajů, operovat jen s přesnými osobními údaji a shromažďovat
je pouze ke stanovenému účelu, po dobu stanovenou zákonem a v rozsahu, nezbytném
pro naplnění stanoveného účelu.
Stěžejní bod pro zajištění ochrany osobních údajů představuje stanovení orgánu
dozoru, který bude dohlížet na respektování a dodržování povinností souvisejících s
ochranou osobních údajů. V České republice působí na tomto poli nezávislý správní
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orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Ten byl zřízen na základě
Úmluvy Rady Evropy č. 108 o ochraně jednotlivců s pohledem na automatizované
zpracování osobních dat a její dodatkový protokol, jež tvoří Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 2002/25/ES o ochraně soukromí a
elektronických komunikací.
Postavení i vykonávaná činnost ÚOOÚ při prosazování ochrany osobních údajů
odpovídá standardům právního řádu Evropského společenství, což bylo shledáno i při
mezinárodním posouzení předcházejícím přistoupení České republiky k Evropské unii.92
Postavení a působnost ÚOOÚ jsou vymezeny výše uvedeným zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Mezi důležité prvky ÚOOÚ patří zejména samostatnost a
nezávislost orgánu, které jsou zajištěny jednak tím, že je činnost úřadu hrazena ze
samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky a dále pak časově omezeným
funkčním obdobím předsedy a inspektorů ÚOOÚ. Rozhodnutí a výkladová stanoviska
ÚOOÚ jsou tak chápána jako závazná, přičemž poskytovatelé platebních služeb se jimi
při své činnosti řídí. V případě porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, může ÚOOÚ uložit pokutu až 5 000 000 Kč a došlo-li v
důsledku porušení těchto povinností k většímu zásahu do soukromí subjektů údajů anebo
se neoprávněné zpracování týkalo citlivých údajů až do 10 000 000 Kč.

ÚOOÚ provádí dohled nad řádným dodržováním veškerých povinností,
které poskytovali platebních služeb vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Mimo ústřední povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích klientů je z mého pohledu obzvlášť důležité zpracovávat osobní údaje
klienta pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tedy po celou
dobu trvání smluvního vztahu. Po této době lze osobní údaje uchovávat pouze pro
účely archivnictví. Lhůta pro archivaci dokumentů obsahující osobní údaje klienta
se liší dle jednotlivých zákonů, přičemž nejdelší lhůtu stanovuje finančním
institucím AML zákon, který zakotvil v ustanovení § 16 odst. 1 povinnost uchovávat
identifikační údaje o každém klientovi po dobu 10 let od ukončení obchodního vtahu
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MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. Právní rukověť. 2. vydání. Praha:
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mezi klientem a povinnou osobou. Tato doba je výrazně delší než jiné zákonné lhůty
(3-letá promlčecí lhůta k vymáhání pohledávky, 5-letá lhůta pro uchovávání údajů
o obchodě v částce 10.000 EUR a vyšší), z čehož vyplývá, že osobní údaje o klientech
musí poskytovatel platebních služeb archivovat právě po dobu 10 let od ukončení
obchodního vztahu s klientem.
Výkladová stanoviska ÚOOÚ jsou poskytovateli platebních služeb
respektována, ač občas dle mého názoru stěžují práci subjektů působících na
finančním trhu a potažmo i orgánů činných v trestním řízení. Pro ilustraci lze uvést
stanovisko ÚOOÚ nařizující, že kopie dokladu totožnosti klienta musí být pořízena
pouze s jeho souhlasem, což je stanovisko navazující na ustanovení § 8 odst. 8 a § 9
odst. 1 AML zákona, kde se uvádí, že „povinná osoba může pro účely tohoto zákona
pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané
informace k naplnění účelu tohoto zákona“. Dle ÚOOÚ se ovšem jedná pouze o
možnost, nikoli povinnost povinné osoby. Stejně tak pokládám za nevhodné
výkladové stanovisko úřadu, kde ÚOOÚ rozporuje uchovávání video nahrávek
z bezpečnostních kamer poskytovatelů platebních služeb. Dle mého názoru je
možnost archivace těchto záznamů zahrnuta v souhlasu se zpracováním osobních
údajů, který musí každý klient podepsat. Dle stanoviska ÚOOÚ ovšem uchovávání
video záznamů pod souhlas nespadá, protože v prostorách banky či jiné instituce se
vyskytuje celá řada neklientů, např. osoby, která si pouze na obchodním místě
směňují zahraniční měnu.

4.3.4. Finanční arbitr
Jako další významný institut působící v oblasti platebního styku je třeba zmínit
finančního arbitra. Ač se nejedná přímo o dohledový orgán, vliv této instituce na
dodržování právních předpisů (legislativy) v oblasti platebního styku je nesporný.
Finanční arbitr je nezávislým mimosoudním orgánem, který bezplatně rozhoduje spory
mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).
Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen s účinností od 1. 1. 2003 zákonem
č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to v rámci harmonizace práva České republiky
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s právem Evropské unie. Zmíněný zákon přejímá Směrnici 97/5/ES o přeshraničních
platbách a Doporučení 98/257/ES pro oblast elektronických platebních prostředků.93
Z počátku byla existence finančního arbitra úzce spjata s Českou národní bankou,
která finančnímu arbitrovi poskytovala administrativní zajištění činnosti a financování
této instituce. Financování činnosti finančního arbitra z rozpočtu ČNB bylo ovšem
předmětem opakovaných kritik ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky
pro hrubý nesoulad s komunitárním právem.94 Proto byla s účinností od 1. 7. 2011 zřízena
jako organizační složka státu Kancelář finančního arbitra, která plní úkoly spojené s
odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra a je
samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly
ministerstva financí.

Přestože instituce finančního arbitra není nijak významně propagována mezi
veřejností, za své působení se již dostala do povědomí většiny občanů České
republiky. Řešení sporu mezi spotřebitelem a finanční institucí před mimosoudním
orgánem představuje pro spotřebitele samozřejmě mnohem dostupnější a méně
nákladný a rizikový způsob, jak se domoci svých práv než v řízení před soudem.
Výhodou tohoto alternativního řešení sporu je rovněž personální obsazení instituce.
Ač jsou na funkci finančního arbitra a jeho aparátu stanoveny vysoké požadavky
na odbornost, výkon funkce není podmíněn právnickým vzděláním a v aparátu se
tak vyskytují i zástupci z mnoha jiných oborů. To umožňuje podílet se na sporu
nejen z právnického, ale i ekonomického a technického pohledu a samotné šetření
ve věci je proto dle mého názoru velice důkladné a probrané ze všech úhlů.
V neposlední řadě renomé finančního arbitra jistě podporují dosavadní 3 experti,
kteří se ve funkci vystřídali – JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Dr. Ing.
František Klufa a současný finanční arbitr Mgr. Monika Nedelková.

Zmíněné důvody pochopitelně vedou k nárůstu počtu sporů spotřebitelů, které
finanční arbitr projednává. Za rok 2013 bylo zahájeno 706 řízení, pravomocně skončilo
93

Článek 10, Řešení sporů: Členské státy zajistí, aby existovaly vhodné a účinné postupy vyřizování
stížností a zjednávání nápravy při řešení sporů mezi příkazcem a jeho institucí nebo mezi příjemcem a
jeho institucí, případně za použití stávajících postupů.
94
Základní informace o finančním arbitrovi dostupné z webových stránek instituce:
<http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/zakladni-informace.html>
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449 řízení a celkem 100 řízení bylo ze zákona přerušeno z důvodu probíhajícího trestního
nebo insolvenčního řízení. Vyčíslená hodnota rozhodnutých sporů činila přes 30 miliónů
korun.95

Srovnání počtu zahájených řízení před institucí finančního arbitra:
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet přijatých návrhů na zahájení řízení
66
130
160
77
95
99
118
135
167
204
706, resp. 703 řízení (bez hromadně podaných návrhů v tzv.
poplatkových sporech, kterých bylo 93 139 návrhů)

V neustále se zvyšujícím počtu zahájených řízení ovšem rovněž spatřuji
velikou nevýhodu této instituce. Okruh sporů, které je finanční arbitr oprávněn řešit
totiž stále narůstá. Možnost řešit svůj spor před arbitrem byla totiž v průběhu doby
začleněna i do dalších právních předpisů, jako např. v zákoně č. 277/2013 Sb., o
směnárenské činnosti. Seznam jednotlivých institucí, proti kterým se můžete
dovolávat svého práva před finančním arbitrem se proto za poslední rok značně
rozrostl, a to jak o směnárny, tak o pojišťovny nebo finanční poradce. Nabízí se tedy
otázka, jak se finanční arbitr s rozšířením působnosti vypořádá, když už v současné
době čelí časté kritice na průtahy svého rozhodování. Rozhodně by nebylo vhodné,
aby spotřebitelé čekali na rozhodnutí svého sporu 2 - 3 roky, což je bohužel smutná
praxe některých našich okresních soudů. V takém případě by řízení před arbitrem
pozbylo jedné z hlavních výhod – rychlosti šetření a rozhodnutí sporu. Řešení
rozhodně nespatřuji ve zpětném omezení působnosti finančního arbitra, ale spíše
v navýšení personálního obsazení instituce a zakotvení možnosti řešit jednodušší
spory dalšími zaměstnanci úřadu.
95
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5. Dohled nad bankovním sektorem
Banky jsou institucemi veřejné důvěry, které se ve své činnosti řídí právními
předpisy, usneseními bankovní samosprávy, normami stanovenými ve svých zásadách a
dobrými obchodními zvyklostmi s přihlédnutím k principům profesionality, poctivosti,
věcnosti, pečlivosti a nejlepších znalostí. Zásady dobré bankovní praxe, kterými se banky
řídí, zahrnují znění uznávaných standardů na finančním trhu. Ve vztazích s klienty by
banky měly postupovat s přihlédnutím ke zvláštní důvěře, jaká je jim prokazována a
vysokým požadavkům na poctivost, přičemž ke všem svým klientům musí přistupovat s
náležitou péčí. Rozhodující podíl na zdrojích banky mají cizí zdroje v podobě vkladů,
neboť banky ke své činnosti využívají klienty svěřené peněžní prostředky. V zájmu
stability a důvěry v bankovní sektor je proto nutné poskytnout vkladatelům určitou
ochranu před případnými ztrátami, které by šly na jejich vrub.
Vzhledem k výše uvedenému vyvstává nutnost kontrolovat, zda banky
nezneužívají svého postavení, zda jednají ve vztazích s klienty v souladu s uzavřenými
smlouvami, v mezích dobře pojatého vlastního zájmu a s ohledem na zájem klientů.
K tomuto účelu vykonává ČNB tzv. bankovní dohled, neboli dohled nad bankami,
tuzemskými pobočkami zahraničních bank a nad konsolidačními celky, jejichž součástí
je banka v České republice.
Dle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance spočívá dohled nad bankovním
sektorem v péči o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České
republice, pod čímž si lze představit zejména podporu zdravého rozvoje, tržní disciplíny
a konkurenceschopnosti bank, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry
veřejnosti v bankovní systém.

5.1.

Princip bankovního dohledu
Bankovní dohled stanoví rámec pro obezřetné podnikání bank a kontroluje jeho

dodržování.96 Nejstarší orgán bankovního dohledu na světě představuje Superintendencia
Bancaria, založený roku 1923 v Kolumbii, který těsně následuje Bank of Mongolia, jež
vznikla roku 1924 v Mongolsku.
96

KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovní obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno:
BizBooks, 2012, 168 s. ISBN 978-80-265-0001-8, str. 9
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V České republice je bankovní dohled věcně i institucionálně součástí České
národní banky. Samotná činnost bank a jejich regulace pak odléhá Zákonu o bankách,
rozebraném v kapitole 3.2., který určuje základní legislativní rámec pro podnikání bank
a poboček zahraničních bank v České republice. Na základě zmocnění v tomto zákoně
vydává ČNB opatření a vyhlášky, které obsahují podmínky pro vstup do bankovního
sektoru a obezřetnostní pravidla v jednotlivých oblastech podnikání bank. ČNB může
udělit uchazeči bankovní licenci, přičemž soustava podmínek a požadavků, které
vyžaduje od uchazečů o bankovní licenci, se nazývá kritéria autorizace. Každá banka je
pak povinna dodržovat podmínky stanovené v bankovní licenci a podmínky, za nichž
byla bankovní licence udělena. Dle platné legislativy ČNB:
 vydává po předchozím vyjádření ministerstva financí bankovní licence,
 vydává opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání bank,
 monitoruje činnost bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen,
 provádí dohlídky (kontroly) v bankách, včetně poboček zahraničních bank a v
družstevních záložnách,
 vydává předchozí souhlasy podle Zákona o bankách např. při nabývání podílu na
bance, při prodeji podniku banky, sloučení banky, zrušení banky či ukončení
bankovních aktivit,
 ukládá opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnosti bank,
 rozhoduje o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence.97
ČNB dále provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené
regulace, přičemž může při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými může
být i odnětí bankovní licence nebo zavedení nucené správy.
V podstatě se tedy dá říci, že zatímco bankovní regulace stanoví základní
pravidla pro fungování bank a jejich vstup a výstup z odvětví, tak bankovní dohled
je zaměřen na následné monitorování a vynucování dodržování těchto pravidel.

97

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck,
2006, 339 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-381-7, str. 63
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5.2.

Sankce
Dle Zákona o bankách ukládá ČNB opatření k nápravě či k odstranění nedostatků

zjištěných při výkonu dohledu, přičemž nejčastěji vyžaduje od bankovních institucí
odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Pokud k nápravě nedojde či jsou
zjištěné nedostatky velmi závažné, může ČNB bance pozastavit, omezit nebo zakázat
určitou činnost, nařídit mimořádný audit, zavést nucenou správu či udělit jinou v zákoně
stanovenou sankci. Nejpřísnějšími tresty pro banku je možnost zavedení nucené správy
či dokonce přistoupení k odebrání bankovní licence. Zákon rovněž ČNB umožňuje
pozastavit akcionářské práva akcionáře banky, jenž získal nebo zvýšil kvalifikovanou
účast na bance bez souhlasu ČNB nebo jehož působení je na újmu řádnému a
obezřetnému podnikání banky. Opatření k nápravě a sankce vyplývající z dohledu nad
kapitálovým trhem ukládá ČNB ve správním řízení, na které se s určitými odchylkami
vztahuje správní řád. Proti rozhodnutí ČNB lze podat řádný opravný prostředek v podobě
rozkladu, o kterém rozhoduje bankovní rada České národní banky.98
Zjistí-li ČNB při výkonu bankovního dohledu nedostatky v činnosti banky, může
mimo výše uvedené sankce uložit bance také peněžitou pokutu. Ta může sahat až do 50
milionů Kč a ČNB ji může uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však
do deseti let ode dne, kdy nedostatek vznikl.

Jak v ZPS, tak v Zákoně o bankách činí nejvyšší možná peněžitá pokuta,
kterou lze za správní delikt uložit, částku 50 milionů Kč. Na rozdíl od ZPS, kde se
pokuta ukládá diferencovaně dle skutkové podstaty správního deliktu, v Zákoně o
bankách se ještě nezohledňují základní zásady správního trestání jako závažnost
správního deliktu, způsob jeho spáchání, jeho následky, apod. a maximální výši
pokuty tak lze uložit za porušení jakéhokoliv nedostatku v činnosti banky, resp. za
každé porušení povinností vyplývajících ze Zákona o bankách. V zákoně tedy chybí
vymezení správních deliktů, které by odpovídaly vybraným závažným porušením
zákona, kde je veřejnoprávní postih na místě, což by měla ČNB brát v potaz při
ukládání pokuty a o to víc se řídit zásadou oportunity a ve svém rozhodnutí

98

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické
učebnice. ISBN 978-807-4008-016, str. 56
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odůvodnit stanovenou výši pokuty. Odůvodnění ČNB musí být vázané na úkoly
České národní banky a samotný smysl dohledu nad bankovním sektorem. ČNB
musí při ukládání pokuty rovněž zohlednit velikost a finanční možnosti jednotlivé
banky, aby její výše nebyla pro menší banky typu Equa bank, mBank, apod.
likvidační. Stejně tak při případné novelizaci Zákona o bankách by měl být tento
nedostatek odstraněn, a to implementováním základních zásad správního trestání
do příslušné části předpisu.

5.3.

ČNB vs ECB
Evropská centrální banka (dále jen „ECB“) stále více posiluje své pravomoci

v bankovní sféře, přičemž postupně přebrala dohled nad 120 nejdůležitějšími bankami
eurozóny, které dohromady spravují cca 85 procent majetku finančních institucí v zemích
platících eurem. Děje se tak na základě jednotného mechanismu dohledu, který má zajistit
rychlé řešení krizových situací, posílit finanční stabilitu a dosáhnout rovnosti podmínek
dohledu nad bankami.
Jednotný mechanismus bankovního dohledu je prvním z pilířů plánované
bankovní unie, přičemž druhý pilíř přestavuje jednotné řešení bankovních problémů, tzv.
jednotný rezoluční mechanismus (Single Resolution Mechanism – SRM). Ten má být
spuštěn od ledna 2016 a jeho hlavním úkolem bude zaštítit možnost finanční výpomoci
krachující soukromé bance, a to nejen ze státního rozpočtu, ale spíše ze společného
záchranného fondu bankovní unie, jež má být postupně vytvořen z příspěvků samotných
bank. Posledním, třetím pilířem bankovní unie se stane jednotný systém pojištění vkladů
(Single Deposit Guarantee Scheme), jehož přesnější podoba však ještě není známa.
V podstatě se bude jednat o obdobu našeho Fondu pojištění vkladů, ovšem
v mezinárodním měřítku. V případě krachu některé z členských bank budou finanční
prostředky klientům vypláceny z jednotného fondu bankovní unie, jež bude samozřejmě
tvořen mnohem větší částkou než náš tuzemský Fond pojištění vkladů, neboť příspěvky
v něm budou pocházet ze všech členských bank bankovní unie.
Samotná bankovní unie představuje systém bankovního dohledu a řešení krize
bank na úrovni EU, fungující na základě celoevropských pravidel, jež si klade za cíl
zajistit bezpečnost a spolehlivost bankovního sektoru v eurozóně a zabezpečit, že úpadek
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bank, které nejsou životaschopné, se vyřeší bez nutnosti využít peníze daňových
poplatníků a s minimálním dopadem na reálnou ekonomiku.99 Členy bankovní unie se
stanou všechny země eurozóny a dále členské státy EU, které se pro účast sami rozhodnou
a uzavřou dohodu o úzké spolupráci.
Dozor nad zbylými bankami eurozóny, jež pod dohled ECB nespadnou, bude
ponechán současným národním regulátorům v jednotlivých státech, avšak v případě
závažných problémů může být i kterákoli z těchto bank podrobena kontrole ze strany
ECB.
Ministerstvo financí České republiky vypracovalo v únoru roku 2015 ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Úřadem vlády a ČNB studii dopadu účasti
či neúčastí České republiky v bankovní unii, z které vyplývá, že členství v ní by České
republice zatím neprospělo. Z postoje Ministerstva financí lze dovodit, že proti vstupu do
bankovní unie hovoří zejména přenos kompetencí na evropskou úroveň, povinnost
podílet se na

financování budoucích krizí bankovních sektorů v jiných, méně

ekonomicky stabilních státech a nejasné fungování mechanismu přechodného
financování, které bude pro zúčastněné státy pravděpodobně mít určité fiskální
konsekvence. Z hlediska politických aspektů se vstup ČR do bankovní unie sice naopak
jeví jako rozhodnutí, které by mohlo mít řadu pozitivních dopadů, jako například účast
České republiky na schvalování všech žádostí o bankovní licenci v rámci celé bankovní
unie, ovšem konkrétní přínosy v tuto chvíli nejsou garantovány a výsledné zapojení
ostatních států mimo eurozónu zůstává nejisté.100
Stejně tak se Ministerstvo financí staví nesouhlasně i k doporučení Mezinárodního
měnového fondu, podle kterého by o zapojení do bankovní unie měly uvažovat ty země,
v jejichž finančním sektoru hrají dominantní roli banky z eurozóny. To je právě případ
České republiky, kde podíl aktiv v domácím bankovním sektoru, která jsou pod kontrolou
ze zahraničí, přesahuje 90 %, jak vyplývá z níže uvedené tabulky. Otázku, zda vstoupit,
nebo nevstoupit do bankovního paktu by proto měla česká vláda znovu projednávat
v první polovině roku 2016.

99

Dostupné z: <http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/banking-union/>
Ministerstvo financí České republiky: Studie dopadu účasti či neúčastí České republiky v bankovní
unii - shrnutí únor 2015
100
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Stav českého bankovního sektoru je v naší republice na velmi dobré úrovni,
české banky nejsou na financování od svých matek z eurozóny sebeméně závislé,
čemuž napovídá i fakt, že peněžní prostředky proudí v poslední době spíš opačným
směrem – od dcer ke svým matkám. Doporučení Mezinárodního měnového fondu,
dle kterého by o zapojení do bankovní unie měly uvažovat ty země, v
jejichž finančním sektoru hrají dominantní roli banky z eurozóny, se mi proto nejeví
pro Českou republiku relevantní. Spuštění jednotného mechanismu dohledu se naší
země přesto nepřímo dotkne, a to právě proto, že naprostá většina bank na našem
území je vlastněna většími bankovními institucemi se sídlem v eurozóně a některé z
těchto mateřských bank nyní přechází právě pod společný dohled, jako např.
mateřskou Erste České spořitelny, kterou už kontroluje přímo ECB.
ČNB zastává ohledně přistoupení České republiky do bankovní unie
negativní postoj, který je samozřejmě zapříčiněn zejména obavou o ztrátu
pravomocí v oblasti dohledu nad tuzemským bankovním trhem. Ta ale dle mého
názoru není až tak opodstatněná, protože na druhou stranu by ČNB členstvím
v bankovní asociaci získala možnost spolurozhodovat o dohledu nad matkami
českých bank, nad kterými nemá v současné době žádnou kontrolu a větší přehled
o situaci na evropských finančních trzích. Rovněž se nedomnívám, že by snad mohlo
dojít ke zhoršení dohledu nad bankovním sektorem, neboť jednak neshledávám
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dohled ČNB za příliš efektivní (přespříliš byrokratické kontroly zaměřené na
nepodstatné věci), jednak principy dohledu ČNB vychází ze zásad a požadavků
Evropské unie, tudíž nedojde k žádné změně v přístupu k regulaci bankovního
sektoru. ČNB přijímá mezinárodně uznávané standardy pro bankovní sektor, stejně
tak jako další země, které budou členy bankovní unie. Proto se mi členství České
republiky v bankovní unii jeví do budoucna jako vhodný nástroj k zefektivnění
bankovního dohledu v naší zemi a eliminaci nebezpečí vyplývajících z
potenciálního krachu některé z našich bank.
Jediné úskalí jednotného bankovního dohledu spatřuji v nejasném vymezení
odpovědnosti národních a evropských dohledových orgánů. Rozhodně by nebylo
vhodné, aby se na ECB převedli pouze dohledové pravomoci, ale odpovědnost za
výsledky bankovního dohledu zůstala na národní úrovni, tedy na ČNB. To by vedlo
k značné právní nejistotě a roztříštěnosti samotného bankovního dohledu, neboli
přesně k opaku, než čeho se bankovní unie snaží dosáhnout. Tento bod tedy
představuje jednu z otázek, na které bude třeba v budoucnu nalézt odpověď.
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Závěr
Pro řádnou regulaci platebního styku nepostačuje jen zjišťovat, zda ta či ona
operace probíhá v souladu s platnými předpisy, tj. zda představuje operaci legální.
Toto porovnávání už poté probíhá ex post v době, kdy již finančněprávní a
ekonomická praxe pokročila natolik, že daný předpis může být zastaralý a
nedopovídat požadavkům současného života. Proto je účinná regulace a koneckonců
i bezpečnost finančních operací v dnešním světě plném rychlých ekonomických a
finančních zvratů podmíněna včasným zachycením potřeby změny zavedeného
systému a včasnou reakcí na tuto potřebu.
Ve své rigorózní práci jsem se proto snažila odkrýt nedostatky v současných
právních předpisech, jež se této oblasti dotýkají a přispět tak k jejich odstranění.
Dominantní část práce se pak zaměřuje na projevy a praktické používání platebních
prostředků na finančním trhu, spolu s nezbytným dohledem v této oblasti a
následnou komparaci institucionálního uspořádání dohledu v České republice a
v Evropské unii. Na základě zpracované rigorózní práce je tedy možno k uvedené
problematice formulovat následující základní závěry:



V současné době se stává stále využívanější formou platebního styku ve vyspělých
státech platební styk bezhotovostní. V méně rozvinutých zemích světa ovšem stále
převládá platební styk hotovostní, přičemž s ohledem na špatnou situaci ekonomiky
a životní úroveň domácností zejména v některých asijských zemích se nejeví
pravděpodobné, že by se situace v dohledné době změnila. Nevýhodou hotovostního
platebního styku je však právě ona nutnost fyzické existence hotových peněz při
provádění transakce. Hotovostní transakce vždy představují riziko odcizení peněz,
jsou méně spolehlivé a časově náročnější. V neposlední řadě vznikají u těchto typů
transakcí větší náklady bankám a jiným platebním institucím, což je také důvod,
proč banky inkasují za hotovostní transakce vyšší poplatek. V poslední době banky
usilují o omezení hotovostních transakcí, a to zejména prostřednictvím finančního
zvýhodnění transakcí bezhotovostních. Některé banky hotovostní transakce
neprovádějí vůbec či pro ně využívají jiných subjektů. Přestože je ovšem v současné
době užívání nejrůznějších bezhotovostních nástrojů preferováno, hotovostní
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platební styk je stále základním způsobem provádění úhrady, a to zejména v méně
rozvinutých zemích, kde jsou bezhotovostní platby nedostupné.


Bezkontaktní platby kartou se od doby jejich uvedení na trh staly velice oblíbeným
způsobem platby, který využívá široká veřejnost. V současné době je
nejpopulárnější hybridní typ karty, na kterém lze ocenit zejména rychlost a
jednoduchost uskutečnění platby. Skeptici upozorňují na možné zneužití platební
karty za pomoci sofistikovaných elektronických aplikací, neboť k načtení údajů
z karty v podstatě stačí přiložit k peněžence s kartou na pár sekund chytrý telefon
se speciální aplikací. Osobně se ovšem domnívám, že v současné době, kdy se
k citlivým údajům o platební kartě, potažmo bankovnímu účtu, dostávají
podvodníci za pomoci nejrůznějších nekalých praktik a zařízení, není toto ohrožení
relevantní, jelikož je třeba počínat si obezřetně a dávat pozor na jakékoliv možné
zneužití platební karty. Navíc, riziko používání hybridního typu platební karty
k bezkontaktním transakcím nese dle mého názoru i banka, jež tuto kartu klientovi
poskytla. Jelikož tento typ karet umožňuje uskutečnit platbu do určité výše na tzv.
off-line principu (do bankou stanovené částky, se nedotáže na kladný zůstatek na
účtu klienta, resp. funguje na stejném principu jako off-line terminály ve vlacích,
letadlech či na některých automatických benzinových stanicích), našlo se již mnoho
podvodníků jež tento princip využili ke svému obohacení. Na základě výše
uvedeného principu lze totiž kartu využívat i při nulovém či minusovém zůstatku na
účtu a pokud majitel karty či osoba, která s ní v dané chvíli disponuje, uskuteční
obdobných transakcí za den více, může banku připravit o nemalé peníze, neboť u ní
nadělá dluhy, které pak nemusí splatit. Proto se domnívám, že v případě využívání
hybridního typu karty k nekalým účelům by měly banky do svých obchodních
podmínek začlenit možnost vypnout u bankovní karty off-line funkci tak, aby se
systém při jakémkoliv užití karty dotázal na zůstatek v bance.



Asociace MasterCard a VISA pak patří mezi jedny z nejinovativnější společností,
které neustále vytváří nové služby a způsoby uskutečňování plateb. Mezi ty
nejoblíbenější patří zejména služba VISA personal payments (peněžní prostředky
se během několika sekund převedou z platební karty na klientem zvolený bankovní
účet) či digitální peněženka MasterCard Mobile. Tento rok bude již také možné
provádět převody peněz prostřednictvím sociálních sítí, jelikož asociace VISA
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vstoupí na trh se službou umožňujícím držitelům karty provádět mezi sebou platby
v různých měnách skrze sociální sítě a chatovací platformy, jako jsou Facebook,
Twitter, WhatsApp či LinkedIn. Do budoucna se dále počítá s uskutečňováním
plateb prostřednictvím mobilu s integrovaným NFC čipem.


Kriminální činnost spojená se zneužíváním platebních karet se rok od roku zvyšuje.
Za poslední dobu došlo zejména k nárůstu případů skimmingu. Pro ilustraci, jen za
měsíc březen a duben 2015 bylo dle informací z České bankovní asociace v České
republice detekováno 38 skimmovacích zařízení umístěných v bankomatech či
terminálech jednotlivých obchodníků po celé zemi. Rovněž lze vypozorovat nový
trend v této nelegální činnosti, a to umísťování skimmovacích zařízení zevnitř
bankomatu, prostřednictvím vyvrtaných děr, kde je nemožné zařízení odhalit
běžným okem. Následný přenos dat pak probíhá bezdrátově, tudíž pachatelé se
k bankomatu již nemusí přiblížit, čímž se snižuje šance na jejich dopadení.
Překvapivé není jen metoda umísťování skimmovacích zařízení, ale i jejich podoba.
Současné přístroje nejeví žádné známky domácí konstrukce a pájení, ale jedná se o
tovární výrobu, nejspíš z Číny. Jinými slovy lze v současné době na trhu koupit
hotové výrobky skimmovacích zařízení jako běžný produkt.



V předchozím zákoně o platebním styku, resp. zákoně č. 124/2002 Sb., o převodech
peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních
systémech, byl v ustanovení § 18 zakotven nárok klienta na vrácení peněz od
vydavatele karty, pokud se zaúčtovanou platbou na dálku bez fyzické přítomnosti
karty (tedy na internetu) nesouhlasí. Toto ustanovení ovšem mělo svoje slabiny,
neboť vydavatelé karet ve svých obchodních podmínkách efektivnost ustanovení §
18 značně snižovali, a to tak, že smluvně upravovali domněnky neoprávněné platby
na dálku či postup při dokazování, že uskutečněná transakce se skutečně uskutečnila
bez vědomí majitele karty (důkazy o tom, že držitel provedl danou transakci, jako
např. správně zodpovězené dodatečné otázky při prováděné platbě, apod.)
V současné době je odpovědnost poskytovatele platebních služeb (banky,
obchodníka) za neautorizovanou platební transakci jasně upravena v ustanovení §
115 a § 116 ZPS. Dle ustanovení § 115 musí poskytovatel platebních služeb: „uvést
platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl,
kdyby k tomuto odepsání nedošlo, a to neprodleně po té, co mu plátce neautorizovanou
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platební transakci oznámil.“ V ustanovení § 116 je pak dále uvedeno, že v případech,
kdy je k neautorizované transakci užito ztraceného nebo odcizeného platebního
prostředku, nebo zneužitím platebního prostředku v případě, že plátce nezajistil
ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků, nese plátce ztrátu z
neautorizovaných platebních transakcí do částky odpovídající 150 eurům.


V zákoně o platebním styku chybí definice neautorizované transakce, a tak se
v praxi vžil názor, který odpovídá jednotlivým rozhodnutím finančního arbitra, a to
že neautorizovanou transakcí se myslí každá transakce, kde není použit PIN a klient
nahlásí, že jí neprovedl. Jednotlivé finanční instituce si ovšem vytváří i svoje vlastní
definice neautorizované transakce, které promítají do svých obchodních podmínek.
Stejně tak je zpravidla v obchodních podmínkách upřesněno, jakou míru opatrnosti
má klient dodržet, aby riziko realizace neautorizované transakce eliminoval.
Absence definice neautorizované transakce a přílišná benevolence zákonodárce
v oblasti náhrady peněžních prostředků poskytovatelem platebního styku ovšem
vede k poměrně značným ztrátám na straně bank a k podvodům ze strany klientů
(klient si nechá poslat zboží a nahlásí podvodnou transakci). Přestože ustanovení §
116 pamatuje v odst. 1 písm. b) i na podvodné jednání či hrubou nedbalost plátce,
který poté za ztrátu odpovídá v plném rozsahu, málokdy se podaří toto jednání
klientovi (plátci) prokázat. Z tohoto problému pak vyplývá i značná obezřetnost na
straně obchodníků a bank, kteří pak i některé bezproblémové transakce raději
klasifikují jako rizikové a nerealizují je.



Regulace a následný dohled v oblasti platebního styku napomáhá mimo jiné odhalit
nekalé chování účastníků platebního styku, zamezit trestné činnosti a preventivně
tak působit i na ostatní subjekty finančních trhů. Například AML zákon napomáhá
omezovat daňové úniky, legalizaci výnosů z trestné činnosti, krádeže identity, apod.



Daňový deficit představuje nejen velmi znepokojivé ztráty veřejných příjmů, ale
ohrožuje i evropský sociální model, založený na poskytování kvalitních a všem
dostupných veřejných služeb. Je také hrozbou pro řádné fungování jednotného trhu
a vážnou trhlinou poškozující účinnost a spravedlivost daňových systémů
v Evropské unii. Daňové ztráty vedou k dalšímu zvyšování schodku veřejných
financí a míry zadlužení členských států, a to právě v rozhodující době, kdy je veden
boj proti krizi. V důsledku daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem
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se ztrácejí prostředky, které by byly potřebné jako podpora veřejných investic,
růstu a zaměstnanosti.


Ze zprávy Evropského parlamentu o boji proti daňovým podvodům, daňovým
únikům a daňovým rájům vyplývá, že dle odhadů se v Evropské unii v důsledku
daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem každoročně ztratí 1 bilion
EUR z veřejných prostředků. Tento alarmující rozsah daňového deficitu odpovídá
zhruba 2.000 EUR na každého evropského občana za rok. Průměrná výše daňových
ztrát je dnes v Evropě vyšší než celková částka, kterou ČS vydávají na zdravotní
péči, a odpovídá více než čtyřnásobnému objemu prostředků vydávaných v EU na
vzdělávání. Regulace platebního styku a dohled nad jeho účastníky napomáhá
k navrácení části těchto zatajených peněžních prostředků zpět do státního rozpočtu.
Boj proti daňovým podvodům je tedy velmi příznivým důsledkem finančně-právní
regulace.



Osobně se domnívám, že přílišná regulace platebního styku není účelná, pokud
představuje jen soubor administrativních pravidel a povinností, které musí
účastníci dodržovat. K úspěšnému aplikování veškerých pravidel zavedených
národní či nadnárodní vládou totiž v řadě případů chybí finance i personální
obsazení. Proto je vymýšlení stále nových povinností a procesů v oblasti platebního
styku poměrně krátkozraké, neboť nutí povinné subjekty tyto pravidla vědomě
porušovat. Podstatu účinné regulace spatřuji ve vytváření takových pravidel, které
přinesou cílený výsledek, aniž by se musely vynaložit neúměrně větší náklady na
jejich implementaci. Regulace, má-li být efektivní, musí respektovat konkurenční
prostředí, nečinit rozdíly mezi velkými a menšími finančními institucemi a být
flexibilní ohledně nově se vyvíjejících finančních produktů.



Zákon FATCA ve mně vyvolává pocit deja vu (již viděné), neboť FATCA dle mého
názoru zapadá spíš do světa George Orwella a jeho románu 1984. Nejsem si však
vůbec jistá, zda současný Velký bratr splní očekávání amerických zákonodárců a
dosáhne svého účelu pátrání po daňových podvodnících. Spíš se obávám, že ve snaze
po získání co největšího bohatství do veřejného rozpočtu zničí společenství sedmi
milionů Američanů v zahraničí a vytvoří vážné poškození ekonomiky USA a zemí s
USA obchodujícími. První riziko spatřuji ve skutečnosti, že velký bratr bude mít
přístup ke všem osobním údajům, bez ohledu na osobní soukromí a riziko krádeže
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identity. Stejně tak se domnívám, že FATCA povede k rozdělení bankovního
systému ve světě do dvoustupňového - země, které akceptují FATCU a podepíšou
mezivládní dohodu a země, které odmítly, jako např. Rusko.


Náklady na realizaci FATCY jsou naprosto nepřiměřené vzhledem k očekávaným
výnosům z dodatečných daňových příjmů, které mají přibýt do amerického státního
rozpočtu. V současné době se odhaduje výběr dodatečných příjmů z daní na cca 750
milionů dolarů ročně po dobu deseti let. Nicméně vyhovění požadavkům FATCY,
zajištění povinností ze zákona vyplývajících a soulad s legislativou jednotlivých zemí
vyjde USA, přistupující země a finanční instituce po celém světě na desítky miliard
dolarů. FATCA již vyvolala obrovské náklady pro vlády jednotlivých zemí.
Ministerstvo financí ČR strávilo nad

přípravou zákona FATCA a jeho

implementaci do českého finančního prostředí stovky hodin. Stejně tak je k úspěšné
implementaci všech požadavků FATCY nutné sladit veškeré dotčené klíčové oblasti
v jednotlivých finančních institucích, a to zejména procesní postupy, risk
management, IT a analyzovat právní a daňové dopady přijatých opatření, což stojí
banky a ostatní finanční instituce působících v České republice nemalé peníze.


Obrovskou nevýhodu zákona FATCA rovněž spatřuji v možné diskriminaci
amerických občanů žijících v zahraničí. Počátky neochoty zřizovat Američanům
finanční produkty jsou již patrné jak v evropských, tak v asijských zemích. Náklady
na správu FATCY a vnímané právní hrozby jsou tak vysoké, že finanční instituce
nechtějí zachovat nebo přijmout americké klienty, kteří představují jen nepatrný
zlomek z jejich celkové klientely. Američanům, kteří mají bydliště v zahraničí a
kteří měli bankovní účty v zemi svého bydliště tak bývá odepřen vstup do
zahraničních penzijních plánů a pojistných smluv, jsou jim zamítány hypotéční
úvěry i žádosti o investiční účty. V tomto prostředí bude pro Američany velmi
obtížné a složité se pohybovat, navázat normální bankovní vztahy potřebné pro
moderní život a získat mezinárodní zkušenosti, neboť jejich obchodní příležitosti v
zámoří jsou blokovány. FATCA automaticky kategorizuje, že finanční prostředky
Američanů v zahraničí jsou svým způsobem pokládány za podezřelé. Každý
Američan v zahraničí musí tak nahlásit své zahraniční finanční aktiva daňovému
úřadu v USA, a to pod hrozbou těžkého trestu za neohlášení. V očích Američanů v
zahraničí jsou ovšem tato aktiva místní, nikoliv cizí. Američané, kteří mají bydliště
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v USA nemají srovnatelné podmínky pro podávání zpráv o svém majetku, finanční
aktiva Američanů žijících vně USA se totiž pokládají na rozdíl od Američanů
žijících v zahraničních za nepodezřelé. Z těchto faktů pak vyplývá snaha fyzických
i právnických osob vzdát se svého amerického občanství, což je zrovna v době, kdy
USA potřebuje posílit své konkurenční postavení ve světové ekonomice, bizarní.


FATCA zostřuje politickou situaci, neboť zahraniční vlády po celém světě nejsou
nadšené, že americký Kongres má tu aroganci jednostranně prosadit svá práva na
zbytek světa a vyžadovat zahraniční finanční instituce utratit desítky miliard
dolarů, aby v souladu s právními předpisy USA vymáhaly nedoplatky daní do
rozpočtu USA. Vše výše uvedené se navíc děje výhradně ve prospěch USA, bez
vzájemnosti, natož předchozího vyjednávání. Vlády a bankovní instituce se navíc
musí zákonu FATCA přizpůsobit a odesílat informace o bankovních účtech svých
klientů do USA, jinak veškeré transakce, které půjdou přes území USA, budou
zdaněny a sankciovány jednotnou 30% daní. Hrozba takto vysoké sankce ovšem dle
mého názoru povede jen k dalšímu bojkotování amerického zboží a služeb ze strany
ostatních států. Právě proto přistupují jednotlivé země k uzavření mezivládních
dohod (IGA), jejichž smyslem je umožnit finančním institucím vyhovět požadavkům
FATCY, aniž by se dostaly do konfliktu s platnou legislativou tím, že požadované
informace o držitelích aktiv nebudou předávat přímo IRS, ale daňové správě své
země. Zároveň se na všechny finanční instituce sídlící v zemi, která podepsala a plní
podmínky IGA, hledí jako na „plnící“ pravidla FATCA, a nehrozí jim tak 30%
srážková daň na vybrané platby a transakce z USA. Výhodná je i možnost
reportovat na základě oboustrannosti jednotlivých IGA dohod účty a aktiva občanů
zemí, které podepsaly IGA americkými finančními institucemi. V neposlední řadě
FATCA vytváří systémové riziko pro celou mezinárodní finanční komunitu, a to
prostřednictvím případných chyb ve zpracovávání klientských dat, dezinformaci
veřejnosti, apod.



Regulace finančních trhů a zaštiťování jejich bezpečnosti má mnoho možných
podob. V současné době bývá akcentován boj proti finanční kriminalitě, daňovým
únikům a proti drogám. Avšak i kdyby na finančních trzích nedocházelo k
událostem kriminální povahy, finanční trhy by stále nemusely být bezpečné, neboť
na nich vždy existují různá další rizika, daná např. povahou tržního mechanismu,
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počtem účastníků, jejich chováním a mnoha jinými faktory včetně zavedených
pravidel, která nutno dodržovat, aby trh mohl řádně fungovat. Proto je nutné, aby
byl stát schopen poskytovat účinnou ochranu nejenom účastníkům finančního trhu,
resp. klientům finančních zprostředkovatelů, ale i finančním institucím, a to jak
před chybnými rozhodnutími, jimž se nevyhnou, tak před „nedokonalostmi
finančních trhů,“ před systémovými vadami, které mimořádně zvyšují rizika a
nejistotu.


Nedávná globální hospodářská krize vyvolala značný tlak na zesílení úsilí o
vytváření předpokladů pro národní a mezinárodní finanční stabilitu, tj. o snahu o
zvýšení bezpečnosti fungování finančních trhů. Impulsem pro zavedení opatření k
zmírnění dopadů světové finanční krize a prevenci proti dalším tržním selháním
bylo dozajista setkání nejvyšších státních představitelů v rámci skupin G-8
(sdružení nejvyspělejších států světa) a G-20 (skupina největších ekonomik světa
představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank). Některé summity
sehrály klíčovou roli pro přijetí řady rozhodnutí, které mohou pozitivně dlouhodobě
ovlivnit světový vývoj. Jedním z úspěšně řešených problémů je např. to, že bylo
dosaženo rozhodujícího průlomu v otázce mezinárodní dohody Basilej III, která se
postupně realizuje v dohodnutých krocích. Basilej III navazuje na soubor opatření
basilejského výboru pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking
Supervision) zvaných Basilej II, aniž by ovšem tyto zrušil. Basilej II se skládá ze 3
pilířů upravujících minimální kapitálové požadavky, bankovní dohled a tržní
disciplínu. Cílem koncepce Basilej III. je zlepšit odolnost obchodních bank v
krizových situacích prostřednictvím zpřísnění požadavků na kapitálovou
přiměřenost a na kvalitativní prvky řízení bank.



Domnívám se, že ZPS bohužel kompletní úpravu platebního styku v České republice
neobsahuje. Současná legislativa v této oblasti je roztříštěná do vícero právních
předpisů, přičemž samotný ZPS opomíjí upravovat nejen některé základní definice
termínů z oblasti platebního styku, jako výše uvedenou definici neautorizované
transakce, ale i některé z moderních způsobů provádění transakcí na finančním
trhu. Jedná se zejména o problematiku virtuálních měn. V českých právních
předpisech chybí jak samotná definice virtuální měny, tak její případná regulace, a
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to i presto, že na finančním trhu existuje celá řada různých virtuálních měn, jako
např. Litecoin, Peercoin či Digecoin.


Nejčastěji využívanou virtuální měnou se stal za poslední leta tzv. Bitcoin. Bitcoiny
jsou vytvářeny mnoha lidmi po celém světě na jejich počítačích, pomocí softwaru,
který řeší složité matematické výpočty. Jedná se o internetovou platební síť a v této
síti používanou virtuální (digitální) měnu, kterou nikdo další, tím spíš stát či státem
vytvořené instituce, nekontrolují. Bitcoin je tím pádem navržen tak, aby nikdo, ani
jeho autor, centrální banka nebo jednotlivé vlády nemohli měnu ovlivňovat, padělat,
obstavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. Bitcoinové mince
jsou v současné době uvolňovány stále pomalejším tempem. Jejich počet v oběhu se
má v roce 2140 ustálit na hodnotě 21 miliónů mincí. Bitcoiny se těší velké popularitě
především coby prostředek pro investici, protože jedna virtuální mince má aktuálně
(květen 2015) hodnotu 6.133 Kč.



Vlády jednotlivých zemí a velké společnosti se k definici Bitcoinu a jeho pojmutí z
právního a účetně-daňového hlediska staví odlišně. Např. americký centrální
daňový úřad IRC označuje Bitcoin nikoliv za měnu, ale za majetek, který podléhá
jak regulaci, tak řádnému zdanění. Německo uznalo Bitcoiny úředně za měnu,
přičemž obchody s bitcony podléhají řádnému zdanění. V Dánsku jsou Bitcony
brány jako zboží, ovšem danění nepodléhají (jsou vyjmuty).



Některé Bitcoinové burzy dobrovolně splňují pravidla regulátorů určená pro
finanční instituce. Západní Evropa zatím Bitcoiny nijak nereguluje, nicméně
probíhají studie různých aspektů “formalizace” této virtuální měny. Na Islandu je
nákup prakticky všech virtuálních měn zakázaný, Rusko o zákaz a omezení
obchodování s Bitcoiny usiluje. Velké IT společnosti, jako je Microsoft, E-Bay a Dell
už Bitcoin akceptovali, na E-bay lze například platit Bitcoiny. Probíhají velké
investice do Bitcoin infrastruktury, vznikají sítě Bitcoinových směnáren. V České
republice je již přes 100 akceptačních míst pro Bitcoiny a 8 bankomatů, z toho tři
obousměrné. Zdá se, že Bitcoin je na vzestupu.



Co se týče budoucnosti Bitcoinu, domnívám se, že se bude jeho existence dále
rozvíjet a tato měna si bude upevňovat svoje místo ve společnosti. Díky postupné
kooperaci se státními orgány a bankami bude Bitcoin přijat mainstreamem a stane
se z něj paralelní měna k dnešním fyzickým měnám. Aby se předešlo zneužití
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Bitcoinu, je třeba ho začít globálně regulovat jako se to činí s klasickými měnami
jednotlivých států. Rizika Bitcoinu jsou totiž početná, ať už se jedná o podvodné
směnárny Bitcoinů, odcizení měny z digitální peněženky, nulová ochrana při
platbách a jejich nevratnost, velká volatilita a velký prostor pro zneužití Bitcoinu ke
kriminální aktivitě, např. praní špinavých peněz a daňovým únikům. Kurzy
digitálních, resp. virtuálních měn rovněž velmi často kolísají. Evropský bankovní
úřad kvůli tomu dokonce na konci roku varoval spotřebitele, že neregulované
virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny. I
přes tuto skutečnost ovšem oblíbenost alternativních virtuálních měn dále stoupá.
Také Česká republika má již svojí virtuální měnu, která byla představena poměrně
nedávno. Jedná se o první virtuální měnu u nás s názvem Czech Crown Coin (dále
jen „CZC“), který byla vydána dne 17. 7. 2014 v množství cca 100 milionu mincí.
CZC je nezávislá internetová měna bez ústřední správy a kontroly. Transakce jsou
realizované anonymně a bez prostředníka přímo z elektronické peněženky
odesilatele do peněženky příjemce a to okamžitě a s minimálními poplatky.


Virtuální měny nejsou v české legislativě jakkoliv upraveny. Prozatím se proto dají
považovat za jakousi ceninu sui generis (podobně jako např. stravenka), která není
nijak kontrolována. Česká republika momentálně vůči Bitcoinu neuplatňuje žádné
zákazy ani restrikce, ale do budoucna snad počítá spíše s regulací Bitcoinu, než s
jeho zatlačením do ilegality. Vzhledem k širokému využívání virtuální měny
veřejností je dle mého názoru optimální vytvořit kvalitní právní rámec pro virtuální
měny a začít vydávání bitcoinových (a jiných) mincí kontrolovat a regulovat k tomu
zmocněným státním orgánem co nejdříve. Z pohledu de lege ferenda by měla být dle
mého názoru definice bitcoinů, či ještě lépe virtuální měny jako takové zakotvena v
ZPS. Rovněž se domnívám, že by měl zákon obsahovat základní právní úpravu
virtuálních měn, stanovovat povinnosti při obchodování s bitcoiny a jinou digitální
měnou a vymezovat podmínky, za jakých je možno bitcoiny akceptovat jako druh
platebního prostředků (typy obchodů, maximální výše bitcoinové transakce, apod.).
V neposlední řadě musí ZPS obsahovat možnost obrátit se v případě sporu na
pověřený orgán pro řešení sporů v této oblasti, ať už se jím stane finanční arbitr či
nově zřízený alternativní orgán. Vzhledem k tomu, že část ZPS obsahuje celkem
komplexní úpravu elektronických platebních prostředků, nevidím důvod, proč by
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neměla být do zákona doplněna i právní úprava virtuální měny, konkrétně do I.
části definice virtuální měny, do části II. ustanovení o osobách oprávněných s
bitcoiny obchodovat a do částí nadcházejících jednotlivá práva a povinnosti při
uskutečňování bitcoinových transakcí.


Protože není Bitcoin z pohledu současného zákona ani peněžní prostředek, ani
investiční nástroj a pravidla pro něj jsou tedy značně nejasná. Neaplikuje se na něj
tedy ani AML zákon, nicméně je připraven alespoň „Metodický pokyn o přístupu
povinných osob k digitálním měnám“, který byl vydán finančně analytickým
útvarem Ministerstva financí a instruuje banky hlásit bitcoinové transakce
přesahující určitou výši. Domnívám se, že pro snadnou zneužitelnost virtuálních
měn by měla být povinnosti sledování a hlášení bitcoinových transakcí nad určitou
výši začleněny do struktury AML zákona co nejdříve. Pro ilustraci dodám, že za
bitcoiny lze na černých trzích koupit v podstatě vše včetně drog, což bylo důvodem,
proč americký federální úřad pro vyšetřování zavřel obchod Silk Road.



V souvislosti s regulací virtuálních měn vyvstává otázka, kdo by měl informovat o
rizicích spojených s obchodováním pomocí Bitcoinů a starat se o další regulaci
virtuálních měn. Dle mého názoru by tak neměla činit ČNB, jakožto v současné době
stala jediný orgán dohledu nad finančním trhem. Ministerstvo financí by pak mohlo
vytvořit tzv. „blacklisty“ bitcoinových účtů, popř. i jiných virtuálních měn, u
kterých je podezření na praní špinavých peněz či jinou podvodnou aktivitu, jak je
to v současné době zavedeno u klasických účtů vedených bankami. Bitcoiny nejsou
vydávány centrální bankou jako oficiální měna jednotlivých států, proto by ČNB
neměla mít možnost jakkoliv ovlivňovat jejich kurz vůči české koruně. Mohla by
ovšem dotvářet legislativu v této oblasti ohledně možností akceptace bitcoinů,
regulovat a vykonávat dohled nad touto alternativní měnou a měla by mít možnost
ukládat za porušení povinností při obchodování s bitcoiny sankce.



Ustanovení § 4 odst. 5 Zákona o bankách, které stanoví podmínky pro udělení
bankovní licence, je normou kogentní, tudíž každý subjekt, který splní zákonem
stanovené podmínky, musí obdržet bankovní licenci, z čehož vyplývá, že ČNB v
podstatě nemá možnost regulovat počet bankovních subjektů na trhu, neboť musí
udělit licenci každému žadateli, jež tento výčet splní. Proto bych do § 4 doplnila další
odstavec, který umožní ČNB vyhlásit tzv. stop–stav pro vstup na bankovní trh, a to
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pro případ, že počet bank a poboček zahraničních bank působících na území České
republiky přesáhne únosnou míru.


I za svoje dosud krátké působení v bankovním sektoru již mohu posoudit, že klienti
finančních institucí kladou velký důraz na ochranu a utajení svých osobních údajů
či jiných důvěrných informací. Jakékoliv zneužití důvěry pak nesou velmi těžce a
obracejí se se stížnostmi na různé orgány dohledu v oblasti bankovnictví či
platebního styku. Proto pokládám za vhodné, že jsou v zákoně přesně vyjmenované
možnosti, za jakých podmínek je možné bankovní tajemství prolomit, neboť k
údajům o klientech se snaží dostat celá řada neoprávněných osob, jež je pak hodlají
využít k nabídce vlastních produktů či pro svoje osobní záměry. Stejně tak i některé
státní orgány obcházejí zákonnou povinnost a obcházejí pobočky bank, kde se snaží
dozvědět, zda má v dané bance určitá osoba otevřený účet, jaký je na něm zůstatek,
apod. Mají však k tomu potřebné oprávnění? V praxi se bohužel již často přihodilo,
že se policistka doptávala na účet svého ex-manžela, aniž by proti němu bylo vedeno
trestní řízení či údajný exekutor zneužil bankéřem v dobré víře sdělené údaje o
klientce v rámci svého rozvodového řízení. Z tohoto důvodu představuje taxativní
výčet v zákoně, kdy, komu všemu a za jakých podmínek lze údaje podléhající
bankovnímu tajemství sdělit účinnou ochranu proti snaze třetích osob získat údaje
o klientech neoprávněně. Pracovníci banky se mohou na zákonnou úpravu vždy
odvolat a osobu nesplňující zákonné požadavky odmítnout, aniž ta by vyhrožovala
případnou žalobou a nepříjemnostmi, které hodlá bankéři způsobit, pokud ten mu
požadované informace nesdělí.



Do přijetí zákona č. 156/1994 Sb., kterým se změnil a doplnil Zákon o bankách mimo
jiné o výše uvedenou část 13 nebyl systém zákonného pojištění vkladů v žádné jiném
právním předpise upraveno, což bylo zapříčiněno faktem, že za vklady u velkých
bank ručil ze zákona stát. V tomto ohledu ovšem nedostatek zákonné úpravy vedl k
nerovnému postavení velkých bank oproti ostatním subjektům finančního trhu a
zároveň k velkému finančnímu zatížení státu, který v minulosti uhradil dluhy za
zbankrotovanou banku Bohemia a AB Banku. Nyní jsou veškeré banky a pobočky
zahraničních banky povinni své vklady pojistit u Fondu pojištění vkladů, což je
určitě mnohem komplexnější, účinnější a praktičtější řešení než v minulosti.
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Pokládám za vhodné zvýšit odvody do fondu ze strany družstevních záložen.
Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů
podle pravidel stanovených v Zákoně o bankách, ovšem vzhledem k jejich větší
rizikovosti je žádoucí přijmout přísnější nástroje k posílení stability tohoto sektoru.
V prosinci 2014 byla schválena novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a
úvěrních družstvech (družstevních záložnách), jež mimo jiné zavádí od 1.1.2015
povinnost družstevních záložen odvádět Fondu pojištění vkladů příspěvek ve výši
0,08 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní
čtvrtletí a od 1. 7. 2015 spoluúčast klientů ve výši 10% při krachu družstevní
záložny. Po tomto datu už bude možné zjistit, zda je toto riziko pro klienty
spořitelních a úvěrních družstev únosné či nikoliv.



Dle mého názoru nelze do budoucna očekávat, že dojde k přehnaně častým
převodům kapitálu klientů ze spořitelních družstev do bank, a to zejména pro
atraktivní úrokové sazby družstevních záložen. Proto bych bez obav nastavila
hranici příspěvku družstevní záložny do fondu na 0,12 % z průměru objemu
pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, tedy nikoliv na
dvojnásobek, ale trojnásobek příspěvku banky. Jelikož za poslední 2 roky došlo ke
krachu hned 2 velkých družstevních záložen - Metropolitního spořitelního družstva
a spořitelního družstva WPB Capital, jeví se mi toto navrhované opatření jako
vhodné k zajištění ochrany vkladů solidních klientů.



Ve finančním sektoru musí působit jen silné finanční instituce, které by neměli svoje
příspěvky do fondu de facto vynakládat na vyplácení náhrad klientům nesolidních
družstevních záložen přistupujících laxně k potenciálním rizikům. Družstevní
záložny, které když už budou poskytovat úvěry FO a PO, u kterých prakticky
nepřipadá v úvahu neschopnost splácení úvěru, budou alespoň v případu svého
krachu schopny zajistit svým slušným klientům návrat jejich investice převážně ze
svých vlastních peněžních prostředků deponovaných Fondem pojištění vkladů,
nikoliv z prostředků velkých bank a stavebních spořitelen. Navíc, peněžní
prostředky ve fondu samozřejmě neodpovídají výši všech uložených vkladů bank a
dalších finančních institucí. To by bylo ekonomicky nereálné. Fond pojištění vkladů
může tedy z nahromaděných peněžních prostředků řešit problémy právě
družstevních záložen či menších bank. I z důvodu vyplácení vkladů klientům

94

zkrachovalých družstevních záložen fond nemá dostatek peněžních prostředků na
financování bankrotu některé větší banky působící v České republice a pro takový
případ si pak musí vypůjčit peněžní prostředky na mezibankovním trhu nebo přímo
od státu. V minulosti taková situace nastala v souvislosti s výplatou náhrad vkladů
klientům zkrachovalé Union banky v roce 2003. Jednalo se o vyplacení náhrad
celkem 130 000 klientů v objemu 12,5 mld. Kč. V období 3 měsíců bylo nutné nejen
zajistit seznam oprávněných vkladatelů, provést audit vypočtených nároků, vybrat
agentskou banku ale také zajistit úvěrové financování, neboť finanční rezervy
Fondu pojištění vkladů v té době nedostačovaly k pokrytí celé výplaty náhrad.


Účast na připravovaném národním hodnocení rizik v rámci připravované novely
AML zákona je dobrovolná a tak, ač byly jednotlivé banky a ostatní finanční
instituce vyzvány ke zpracování podkladů pro vytvoření jednotného systému,
poznatky zdaleka nezaslaly všechny finanční instituce obeslané Ministerstvem
financí. Navrhovaná úprava je dle mého názoru nedostačující a mohou z ní
vzniknout značné aplikační problémy, jako např. značné zpoždění při
vypracovávání tzv. národních rizik a s tím související zpoždění při naplnění nových
požadavků. Další problém spatřuji ve zjišťování skutečného vlastníka ze strany
povinných osob, a to např. u advokátních kanceláří či u společností registrovaných
v offshore teritoriích, kdy je velmi komplikované vysledovat finanční toky, zjistit
skutečné vlastníky nebo zajistit peněžní prostředky pocházející z trestné činnosti na
účtech. Rovněž nebude snadné zjišťovat a regulovat chování politicky
exponovaných osob, protože neexistuje žádný jejich centrální přehled. V neposlední
řadě se domnívám, že neustálé přibývání povinností v oblasti přecházení LVTČ a
financování terorismu a stále se zvyšující nároky na prováděné procesy v oblasti
identifikace klienta, kontroly klienta a uchovávání údajů povinnou osobou mají
značně negativní vliv na činnost bank a zejména menších povinných osob, což vede
k následujícím nežádoucím jevům:
 Tlak ze strany regulátorů na zaměstnance finančních institucí a jejich
přetěžování
 Velký počet brigádníků na pracovních pozicích
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 Pochybný efekt při plnění stále se navyšujících povinností povinných
osob
 Málo času na samotnou analytickou činnost, která může vést k
odhalení podezřelých obchodů
 Různá úroveň a přístup zaměstnanců a externích spolupracovníků
k opatřením proti LVTČ a financování terorismu
 Nezkušenost zaměstnanců na nižších úrovních při jednání s klienty
 Fluktuace zaměstnanců
 Psychologický tlak ze strany klientů



Možnými řešeními problémů spojených s přibývajícím povinnostmi v oblasti AML
jsou dle mého názoru snaha soustředit se na povinné osoby, které mají předpoklady
pro účinnou kontrolu a řízení rizik (zejména tedy banky, pojišťovny a větší finanční
instituce) – možná i snížit okruh povinných osob, u všech povinných osob trvat na
identifikaci klienta, spíše zjednodušit stávající procesy v AML oblasti, využít
existující automatizované systémy u povinných osob na úkor subjektivního přístupu
a vyvážit postavení advokátů a notářů mezi povinnými osobami.



Obrovskou výhodu připravované novely AML zákona spatřuji v možnosti
odstranění dle mého názoru naprosto nedostačující definice politicky exponované
osoby (dále jen „PEP“). Ta je nyní uvedena v ustanovení § 4, odst. 5 AML zákona.
Dle této definice lze PEP popsat jako osobu, která je ve významné veřejné funkci s
celostátní působností, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku
po ukončení výkonu této funkce, a která má bydliště mimo Českou republiku, nebo
takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku, a dále
osoba blízká k této osobě. Osobně bych pokládala za vhodnější definici rozšířit i o
osoby, které při výkonu své funkce nenaplňují přeshraniční požadavek tak, aby se
za PEP pokládali i naši politici, soudci, osoby pracující na vrcholných pozicích
Policie ČR, NKÚ, apod. Zvýšená kontrola PEP je nastavena k zamezení korupce a
úplatkářství ve významných veřejných funkcích. Proto by měla cílit právě na naše
české politiky, policisty a jiné hodnostáře, kteří jsou k tomuto chování více náchylní.
Současná definice PEP dle mého názoru ani nenaplňuje záměr, který dle doporučení
FATF měla sledovat, protože znaky uvedené v našem zákoně pro PEP splňuje jen
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hrstka osob a naopak ti, kteří by měli být účinněji kontrolováni pod definici
nespadají.


Další nedostatek současného AML zákona spatřuji v nedostatečné definici
povinných osob. Dle mého názoru by se do taxativního výčtu povinných osob dle
ustanovení § 2 AML zákona měl ještě přidat provozovatel jakýchkoliv sázkových a
loterijních her, tedy nejen kasin, jak je v zákoně upraveno doposud. Doufám tedy,
že novela AML zákona přinese i v této oblasti potřebnou změnu.



V neposlední řadě by mělo být v AML zákoně upraveno i obchodování s virtuální
měnou. Tyto transakce jsou sice jako podezřelé označeny v různých metodických
pokynech Ministerstva financí, resp. jeho finančního analytického útvaru, ale těm
pochopitelně chybí závaznost. Proto bych do ustanovení § 6 AML zákona přidala
jako další znak podezřelého obchodu i koupi či prodej bitcoinů nebo jiné digitální
měny nad částku 1.000 EUR, což minimalizuje riziko legalizace výnosů z trestné
činnosti prostřednictvím této dosud neregulované měny.



Návrh Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu obsahuje určitá
problematická místa. Za nejslabší část návrhu Evropské komise považuji sadu
pravidel týkající se poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strany,
služby iniciování platby a informace o účtu. V tomto bodě se shoduji s názorem
Evropské bankovní federace, jelikož povinnosti jsou v návrhu nové směrnice
definovány velmi vágně, jasně neřeší rozdělení odpovědnosti, část ustanovení je
definičně nejasná. To by mohlo v budoucnu vyústit v obavu plátců využívat
inovativní platby z důvodu možného podvodu či zneužití dat. Pro řádnou
bezpečnost, ochranu dat a soukromí je třeba příslušná ustanovení přepracovat
a práva a povinnosti účastníků platebního styku definovat detailněji a zcela
jednoznačně. Poskytovatelé platebního styku působící jako třetí strany ve
zpracování transakce musí být smluvně zavázány uživateli a poskytovatel
platebních služeb, který vede účet uživatele by měl nést plnou odpovědnost vůči
uživatelům a podléhat stejným požadavkům na bezpečnost, transparentnost a
ochranu soukromí jako při standartních platbách. Tyto pasáže by měly být
zásadnějším způsobem přepracovány. Dalšími problematickými částmi návrhu
Evropské komise jsou:
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 Rozšíření působnosti na platby z/do třetích zemí mimo Evropský
hospodářský prostor (tzv. one-leg transakce) a platby v třetích měnách je
spojeno s požadavky na transparentnost a s informačními povinnostmi
poskytovatelů platebních služeb, a to za část platební transakce „vytvořené“
v rámci Unie. Z hlediska praktické aplikace je problematické určování části
transakce podléhající směrnici problematické (tam, kde je provádění
zahraničních

plateb

založeno

na

zpracování

prostřednictvím

korespondenčních bank).
 Úprava odpovědnosti za škodu u neautorizovaných transakcí: navržené
snížení limitu odpovědnosti plátce za škody v případě podvodu nebo zneužití
ze současných 150 € na 50 € by mělo negativní vliv na zodpovědnost klienta
při nakládání s platebním prostředkem, nová úprava by umožnila konat ještě
méně obezřetně při nakládání s ochrannými prvky či úmyslně se dopouštět
se podvodů. Jak již bylo nastíněno v pasáži věnované platebním kartám,
odpovědnost klienta – tj. úmysl, nebo hrubá nedbalost vedoucí ke škodě - se
dokazuje jen velmi obtížně a nelze-li ji dokázat, je za transakci odpovědná
banka. Tuto navrhovanou část tedy pokládám za nejvíce scestnou.
 Zpřesnění textu nutné též u pravidel pro refundace, ustanovení o operačních
a bezpečnostních prvcích, odpovědnost za neprovedení nebo chybné
provedení transakce.



Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady o mezibankovních
poplatcích za platební transakce založené na kartách se zabývá zejména podporou
inovativních a konkurenčních plateb kartou a prostředky limitování výší
mezibankovních poplatků, což se mi bohužel jeví jako více než problematické.
Zkušenosti zemí, kde k zastropování mezibankovních poplatků došlo (např.
Španělsko a Austrálie) jednoznačně ukázaly, že spotřebitelům toto výsledný efekt
nepřineslo, ale tato iniciativa vedla spíše ke znevýhodnění používání elektronických
platebních prostředků oproti hotovosti, která je považována za nejnákladnější
platební prostředek. Jednotný limit rovněž nezohledňuje podmínky různých zemí.
Jedná se o naprosto zásadní zásah do fungování kartového byznysu. V případě
schválení nařízení Radou ministrů očekávám negativní dopad jak pro vydavatelské
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banky, kterým se tak citelně sníží výnosy, tak pro samotné zavádění inovativních
plateb.


V návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů spatřuji celou řadu nesmyslně přísných
povinností pro zpracovatele osobních údajů. Za nejvíce problematické považuji
ustanovení o povinnosti zpracovatele informovat subjekt údajů - konkrétní fyzickou
osobu - o jakémkoli narušení bezpečnosti osobních údajů ve lhůtě 24 hodin od
takového narušení. V dnešní době je poměrně běžné a i svým způsobem logické, že
zákon zvýhodňuje slabší stranu, resp. spotřebitele a z důvodu jeho ochrany se
uchyluje k zavádění přísných pravidel pro stranu silnější. Ovšem některé
povinnosti, které chce návrh nařízení o ochraně osobních údajů stanovit, jsou pro
zpracovatele osobních údajů tak obtížně proveditelné, že mohou narušit jinak
bezproblémový obchodní vztah. Takovým ustanovením je zejména vyloučení
možnosti, aby písemný souhlas subjektu údajů byl považován za dostatečný právní
důvod pro zpracování osobních údajů v případech, kdy mezi postavením správce a
subjektem údajů existuje značná nerovnováha, což je naprostá většina případů ve
sféře nejen finančních služeb (vztah banka - klient), ale i v jiných oblastech (vztah
zaměstnavatel - zaměstnanec). Nedovedu si představit, jaká další podmínka mimo
písemný souhlas smluvní strany by měla být splněna, aby ke zpracování osobních
údajů mohlo dojít. Bude snad nutné písemný souhlas podepisovat před dalšími
svědky či začít jednat tak, aby bylo dovoditelné, že mi zpracovávání mých osobních
údajů nevadí? Jak se pak bude souhlas dokazovat v případném řízení před
regulátorem či v soudním sporu? Ze zde uvedených důvodů s tímto ustanovením
zásadně nesouhlasím.



Další úskalí návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů spatřuji v nevhodné
formulaci práva subjektu osobních údajů požadovat za určitých podmínek výmaz
osobních údajů, neboť se dotýká i situací, kdy je nutné vést informace pro
objektivně zdůvodnitelné či legislativně stanovené povinnosti zpracovatele údajů.
V nařízení o ochraně údajů by mělo být jasně stanoveno, že z důležitých důvodů –
např. pro účely AML vyšetřování, záznamu v úvěrových registrech, apod. – se
osobní údaje klientů schraňují dále bez ohledu na jeho žádost o výmaz.
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Dle mého názoru není model finančního dohledu v rámci centrální banky vhodnou
koncepcí uspořádání dohledu, protože ač mají pracovníci ČNB jistě znalosti a
přehled v mnoha oborech, jejich primárním zájmem by měla být péče o měnovou
stabilitu a s tím spojená regulace a dohled nad bankovním sektorem, poskytovateli
platebních služeb, družstevními záložnami, směnárnami a popřípadě i nad
penzijními společnostmi a fondy penzijních společností. Neshledávám ovšem důvod,
proč by měla ČNB vykonávat dohled nad kapitálovým trhem a pojišťovnictvím,
jelikož se jedná o velice specializované neprovázané segmenty finančního trhu.
Dohled ČNB nad těmito oblastmi není dostačující, což usuzuji i z výsledků kontrol
a zátěžových testů v oblasti kapitálového trhu. V současné době jsou tyto testy
prováděny jakoby „na zakázku“ s vědomím, že při kontrole se vždy musí nějaký
nedostatek najít, ovšem nic natolik závažného, aby finanční instituce testem
neprošla. I proto se evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority
– EBA) rozhodl provést v následujících letech zátěžové testy bank z 5 států včetně
České republiky, kde zřejmě lokální dohled nepokládá za dostačující. Domnívám se
proto, že na sektory pojišťovnictví a kapitálových trhů by měli dohlížet
specializované dohledové instituce, které budou na konkrétní finanční oblasti
odvětvově zaměřené. Dohled nad pojišťovnictvím by mohl provádět pro tyto účely
zřízený útvar Ministerstva financí, dohled nad kapitálovým trhem bych svěřila
nezávislému správnímu orgánu.



Z důvodů jednotného přístupu k dohledové činnosti nad veškerými subjekty
finančního trhu a snadnějšího zajištění jednotné státní finanční politiky se svěření
celého finančního dohledu jediné instituci sice zdá praktické, ale jak už bylo řečeno,
osobně tento model uspořádání dohledu nepokládám za vhodný. V České republice
bych zavedla odvětvový, resp. sektorový model uspořádání dohledu a z kompetencí
ČNB vyňala dohled nad kapitálovým trhem a oblastí pojišťovnictví.



ČNB může uložit poskytovatelům platebního styku, jež poruší zákonem stanovené
povinnosti různé opatření k nápravě, přičemž pokládám za vhodné, že není
zákonem nijak omezena v jejich druhu. ZPS sice vyjmenovává celkem devět druhů
opatření k nápravě, které může ČNB osobám podléhajícím jejímu dohledu uložit,
ovšem zákonný výčet není taxativní, neboť opatření k nápravě podle odst. 1 písm. a)
ZPS je charakterizováno obecnými slovy „aby ve stanovené lhůtě zjednala nápravu“.
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ČNB má tedy poměrně široké pole při uvažování, jaké opatření k nápravě
v konkrétním případě uloží. Zjistí-li ČNB při výkonu dohledu nedostatky v činnosti
poskytovatele platebních služeb, může mimo výše uvedené opatření uložit také
peněžitou pokutu. Maximální výše pokuty je diferencovaná podle skutkové podstaty
správního deliktu a může sahat až do 50 milionů Kč.


Jelikož vykonává ČNB dohled nad celým finančním trhem České republiky včetně
bankovního sektoru, je s podivem že do její kompetence nespadá dohled nad
nebankovními institucemi, nabízejícími půjčky. ČNB návrhy Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva financí, aby na nebankovní domy poskytující
spotřebitelské či hypotéční úvěry dohlížela ovšem vytrvale odmítá. V současné době
tedy podléhají nebankovní instituce pouze kontrole České obchodní inspekce, což
není v žádném případě dostačující.



Existence nebankovních domů představuje problém zejména pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel, kterým společnost poskytující nebankovní spotřebitelské úvěry
poskytne půjčku i za předpokladu, že klienti nemají na její splácení. Tato situace
dále vede k nesplácení dluhů ze strany klienta a jeho postižení případnou exekucí,
která je v naší legislativě možná i na sociální dávky. Některé nebankovní domy pak
mají na tomto modelu de facto postavenou svoji živnost – poskytnou klientovi úvěr,
který není v jeho finančních možnostech splácet –> soud či ještě častěji rozhodce (jeli vyhotovena rozhodčí smlouva) vydá platební rozkaz či rozsudkem uloží povinnost
zaplatit dlužnou částku –> klient na zaplacení nemá peněžní prostředky –> případ
je předán exekutorovi k vymáhání. Samozřejmě, že větší renomované nebankovní
domy jako např. Home Credit a.s., PROFI CREDIT Czech, a. s., apod., se
podobného jednání nedopouštějí, ale bohužel se najde mnoho společností, u kterých
je tento postup na denním pořádku. Tyto společnosti se pak v podstatě pohybují na
hraně trestné činnosti, protože jejich jednání by se v mnohých případech, zvláště,
když je nastavena nepřiměřeně vysoká úroková sazba, dalo označit za trestný čin
lichvy dle ustanovení § 253 zákona č. 40/2009, trestní zákoník.
(1) Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo
něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož
hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo
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takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li
činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.


V českém zákoně je trestný čin lichvy definován velice volně, resp. trestní zákoník
ve výše uvedených ustanoveních neuvádí žádnou přesnou úrokovou míru či její
rámec, který je ještě v souladu s dobrými mravy, resp. není v hrubém nepoměru
s možnostmi splácení klientem a který nikoliv. Dalším faktorem je, že půjčky od
nebankovních domů čerpají mnohých případech finančně negramotní lidé, kteří ani
nevědí, že mají právo domáhat se posouzení jejich případu u orgánu činného
v trestním řízení. Navíc, společnosti, které sociálně slabým občanům půjčují peníze
za nevýhodných podmínek často překračují zákon i v jiných oblastech a klientovi,
který by je chtěl „udat“ na polici vyhrožují ublížením na zdraví. Jediným řešením
je proto dle mého názoru nastavení regulativního rámce tak, aby se zamezilo
nekalým obchodním praktikám.



ČNB by měla převzít dohled i v oblasti nebankovních domů a začít na tento sektor
dohlížet. Cílem by potom mělo být zejména snížení počtu bankovních domů na trhu,
eliminace nepoctivých společností nabízející nebankovní půjčky a dohled nad
dodržováním pravidel platebního styku u nebankovních institucí. Česká republika
musí zavést jednotný dohled ČNB nad nebankovními institucemi a zavést přísnější
podmínky týkajících se poskytování půjček a úvěrů těmito poskytovateli. Navíc,
pokud by do budoucna došlo k přenesení dohledu v oblasti pojišťovnictví a
kapitálového trhu na jiné orgány, ČNB může využít pracovníky, jejichž agenda
zanikne k obsazení nově vzniklých pracovních míst v oblasti dohledu nad
nebankovními domy.



Domnívám se, že by mělo dojít k novele ZPS, která by do ustanovení zákona
začlenila podmínky nebankovních domů pro vstup na finanční trh, jejich definici,
pravidla udělování povolení k výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb pro
nebankovní poskytovatele. Zde zmíněné by pak vedlo k omezení počtu
nebankovních domů působících v České republice, zavedení rovnocenných
podmínek týkajících se poskytování půjček a úvěrů pro bankovní i nebankovní
subjekty a k zefektivnění dohledu nad nebankovními institucemi.
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ČNB argumentuje zejména tím, že jim v převzetí dohledu nad skupinou
nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů brání vnitřní pravidla EU.
Navíc ČNB prostřednictvím vedoucí odboru ochrany spotřebitele Heleny
Kolmanové tvrdí, že: „převzetí dohledu nad celou skupinou nebankovních
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů nemůže být cílem centrálních bankéřů,
protože masa nebankovních poskytovatelů v České republice není tak systémově
významným trhem, aby zapadala do konceptu centrální banky.“ Dle mého názoru
je argumentace ČNB nevěrohodná ze dvou hlavních důvodů:
1) Argument, že v dozorování nebankovních subjektů brání vnitřní pravidla
EU vychází z předpokladu, že smlouva o fungování EU zakazuje, aby národní
centrální banky na své náklady přebíraly úkoly, které nesouvisí s jejich
přímou působností v oblasti centrálního bankovnictví, tedy především
zajišťováním finanční stability. ČNB proto dozoruje jen ty subjekty (banky,
pojišťovny), které nakládají s cizími zdroji, resp. sbírají vklady od občanů a
oproti tomu poskytují úvěry a proto tu existuje veřejný zájem tento systém
regulovat, jelikož souvisí s finanční stabilitou. S daným stanoviskem
rozhodně nesouhlasím, protože s hlavním cílem ČNB – péčí o cenovou
stabilitu souvisí i nutnost ČNB vytvářet bezpečné podmínky pro fungování
finančního systému v České republice za tímto účelem identifikovat rizika
ohrožení stability finančního systému. Pokud se bude ČNB od dohledu nad
nebankovními domy distancovat, k bezpečnému fungování finančního
systému v České republice tak rozhodně nepomůže. Naše centrální banka by
se měla starat o veškeré účastníky platebního styku, nejen o ty, kteří přijímají
vklady od veřejnosti. ČNB musí posílit právní jistotu účastníků právě tím, že
začne regulovat i nebankovní instituce a zabrání tak klientům nebankovních
domů - rovněž subjektům finančního trhu - dostat se na hranici existenčního
minima z důvodu nekorektního přístupu dané instituce. Jen tak dosáhne
řádného fungování finančního systému v naší zemi. V neposlední řadě je
třeba si uvědomit, že ohrožení stability celého finančního systému může
zapříčinit i krach instituce nebankovní, která patří do významné finanční
skupiny, jako je např. společnost Home Credit a.s., jež je členem skupiny
PPF, vlastnící mimo jiné i bankovní domy jako Air Bank a.s., PPF banka a.s.,
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apod. Samozřejmě se nedomnívám, že by v budoucnu hrozil skupině PPF
bankrot, ovšem budeme-li se držet stejně byrokratického přístupu jako ČNB
a klást si k dozorování nebankovního sektoru centrální bankou podmínku,
že se musí jednat o chránění stability finančního systému České republiky,
pak můžeme s klidným svědomím říct, že nebankovní domy, jakožto součásti
větších finančních celků mají být ČNB právě z tohoto důvodu dozorovány, a
to za stejných podmínek jako domy bankovní.

2) Objem poskytnutých nebankovních půjček činil v České republice činil
v posledním roce cca 9 miliard Kč (v Evropě dosáhl částky cca 60 miliard
Kč), což je téměř třetina objemu úvěrů jako spotřebitelské úvěry, které si
domácnosti půjčily od bank. V roce 2014 čerpaly domácnosti úvěry ve výši
30,5 miliard Kč. Tvrzení, že nebankovní sektor není natolik systémově
významný trh, aby zapadal do konceptu centrální banky, je tedy irelevantní.
V současnosti se na služby nebankovních společností spoléhá přes milion
Čechů, což vzhledem k počtu obyvatel státu vůbec není zanedbatelné číslo.



Činnost FAÚ hodnotím veskrze kladně, úřad si klade za cíl bojovat proti praní
špinavých peněz a financování terorismu a k tomuto cíli se dle mého názoru staví
efektivně a zdatně. Za rok 2014 se FAÚ ve spolupráci s povinnými osobami podařilo
zajistit peněžní prostředky ve výši 2182 milionů Kč pocházející z trestné činnosti.
Mimo to odhalil FAÚ 1491 případů krácení daní, které byly předány Generálnímu
finančnímu ředitelství.



Jedinou nevýhodu v provozu FAÚ spatřuji v současném využívání personálních
zdrojů úřadu. Na FAÚ působí zejména experti na hospodářskou kriminalitu,
majetkové trestné činy a trestné činy proti České republice, cizímu státu a
mezinárodní organizaci, často dřívější pracovníci PČR se zkušenostmi a vzděláním
z oboru. Jedná se tedy o vysoce kvalifikované pracovníky. Jejich kapacity by proto
měly být účelně využity k odhalování složitých a finančně významných případů, což
byl mimo jiné i záměr při zakládání tohoto speciálního útvaru. V praxi ovšem
zaměstnanci FAÚ často suplují činnost policistů a městských strážníků a zabývají se
bagatelními případy, kde se jedná o majetkovou škodu v řádu stovek či tisíců korun.
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Domnívám se proto, že dochází k plýtvání prostředků, času a kapacit FAÚ, kterému
by se mělo zabránit. Řešení spatřuji ve stanovení výše (objemu) finanční částky a
míry složitosti případu, nad kterou by se podezřelý obchod dle ustanovení § 6 AML
zákona hlásil FAÚ. Podezřelý obchod v částce nižší (jednodušší případ) by pak
povinné instituce řešili s jinými pověřenými institucemi, např. městkou policií či
finančním úřadem. Zakotvit toto pravidlo jen do metodiky FAÚ se mi nejeví vhodné,
neboť by povinné osoby přímo nezavazovalo. Popis případů, kterými se FAÚ zabývá
bych ovšem ještě doplnila do organizační struktury Ministerstva financí pod sekci
5, odbor 24 - Finanční analytický.


ÚOOÚ provádí dohled nad řádným dodržováním veškerých povinností, které
poskytovali platebních služeb vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Mimo ústřední povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích klientů je z mého pohledu obzvlášť důležité zpracovávat osobní údaje
klienta pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tedy po celou
dobu trvání smluvního vztahu. Po této době lze osobní údaje uchovávat pouze pro
účely archivnictví. Lhůta pro archivaci dokumentů obsahující osobní údaje klienta
se liší dle jednotlivých zákonů, přičemž nejdelší lhůtu stanovuje finančním
institucím AML zákon. Ten zakotvil v ustanovení § 16 odst. 1 povinnost uchovávat
identifikační údaje o každém klientovi po dobu 10 let od ukončení obchodního vtahu
mezi klientem a povinnou osobou. Tato doba v podstatě přebije jakoukoliv jinak
stanovenou lhůtu, které jsou vesměs kratší (obecná 3-letá promlčecí lhůta, 5-letá
lhůta pro uchovávání údajů o obchodě v částce 10.000 EUR a vyšší), z čehož vyplývá,
že osobní údaje o klientech musí poskytovatel platebních služeb archivovat právě po
dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem.



Výkladová stanoviska ÚOOÚ jsou poskytovateli platebních služeb respektována, ač
občas dle mého názoru stěžují práci subjektů působících na finančním trhu a
potažmo i orgánů činných v trestním řízení. Pro ilustraci lze uvést stanovisko ÚOOÚ
nařizující, že kopie dokladu totožnosti klienta musí být pořízena pouze s jeho
souhlasem, což je stanovisko navazující na ustanovení § 8 odst. 8 a § 9 odst. 1 AML
zákona, kde se uvádí, že „povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat
kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k
naplnění účelu tohoto zákona“. Dle ÚOOÚ se ovšem jedná pouze o možnost, nikoli

105

povinnost povinné osoby. Stejně tak pokládám za nevhodné výkladové stanovisko
úřadu, kde ÚOOÚ rozporuje uchovávání video nahrávek z bezpečnostních kamer
poskytovatelů platebních služeb. Dle mého názoru je možnost archivace těchto
záznamů zahrnuta v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který musí každý
klient podepsat. Dle stanoviska ÚOOÚ ovšem uchovávání video záznamů pod
souhlas nespadá, protože v prostorách banky či jiné instituce se vyskytuje celá řada
neklientů, např. osoby, která si pouze na obchodním místě směňují zahraniční
měnu.


Přestože instituce finančního arbitra není nijak významně propagována mezi
veřejností, za své působení se již dostala do povědomí většiny občanů České
republiky. Řešení sporu mezi spotřebitelem a finanční institucí před mimosoudním
orgánem představuje pro spotřebitele samozřejmě mnohem dostupnější a méně
nákladný a rizikový způsob, jak se domoci svých práv než v řízení před soudem.
Výhodou tohoto alternativního řešení sporu je rovněž personální obsazení instituce.
Ač jsou na funkci finančního arbitra a jeho aparátu stanoveny vysoké požadavky
na odbornost, výkon funkce není podmíněn právnickým vzděláním a v aparátu se
tak vyskytují i zástupci z mnoha jiných oborů. To umožňuje podílet se na sporu
nejen z právnického, ale i ekonomického a technického pohledu a samotné šetření
ve věci je proto dle mého názoru velice důkladné a probrané ze všech úhlů.
V neposlední řadě renomé finančního arbitra jistě podporují dosavadní 3 experti,
kteří se ve funkci vystřídali – JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Dr. Ing.
František Klufa a současný finanční arbitr Mgr. Monika Nedelková.



V neustále se zvyšujícím počtu zahájených řízení ovšem spatřuji velikou nevýhodu
instituce finančního arbitra. Okruh sporů, které je finanční arbitr oprávněn řešit
totiž stále narůstá. Možnost řešit svůj spor před arbitrem byla totiž v průběhu doby
začleněna i do dalších právních předpisů, jako např. v zákoně č. 277/2013 Sb., o
směnárenské činnosti. Seznam jednotlivých institucí, proti kterým se můžete
dovolávat svého práva před finančním arbitrem se proto za poslední rok značně
rozrostl, a to jak o směnárny, tak o pojišťovny nebo finanční poradce. Nabízí se tedy
otázka, jak se finanční arbitr s rozšířením působnosti vypořádá, když už v současné
době čelí časté kritice na průtahy svého rozhodování. Rozhodně by nebylo vhodné,
aby spotřebitelé čekali na rozhodnutí svého sporu 2 - 3 roky, což je bohužel smutná
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praxe některých našich okresních soudů. V takém případě by řízení před arbitrem
pozbylo jedné z hlavních výhod – rychlosti šetření a rozhodnutí sporu. Řešení
rozhodně nespatřuji ve zpětném omezení působnosti finančního arbitra, ale spíše
v navýšení personálního obsazení instituce a zakotvení možnosti řešit jednodušší
spory dalšími zaměstnanci úřadu.


Zatímco bankovní regulace stanoví základní pravidla pro fungování bank a jejich
vstup a výstup z odvětví, bankovní dohled je zaměřen na následné monitorování a
vynucování dodržování těchto pravidel.



Jak v ZPS, tak v Zákoně o bankách činí nejvyšší možná peněžitá pokuta, kterou lze
za správní delikt uložit, částku 50 milionů Kč. Na rozdíl od ZPS, kde se pokuta
ukládá diferencovaně dle skutkové podstaty správního deliktu, v Zákoně o bankách
se ještě nezohledňují základní zásady správního trestání jako závažnost správního
deliktu, způsob jeho spáchání, jeho následky, apod. a maximální výši pokuty tak lze
uložit za porušení jakéhokoliv nedostatku v činnosti banky, resp. za každé porušení
povinností vyplývajících ze Zákona o bankách. V zákoně tedy chybí vymezení
správních deliktů, které by odpovídaly vybraným závažným porušením zákona, kde
je veřejnoprávní postih na místě, což by měla ČNB brát v potaz při ukládání pokuty
a o to víc se řídit zásadou oportunity a ve svém rozhodnutí odůvodnit stanovenou
výši pokuty. Odůvodnění ČNB musí být vázané na úkoly České národní banky a
samotný smysl dohledu nad bankovním sektorem. ČNB musí při ukládání pokuty
rovněž zohlednit velikost a finanční možnosti jednotlivé banky, aby její výše nebyla
pro menší banky typu Equa bank, mBank, apod. likvidační. Stejně tak při případné
novelizaci Zákona o bankách by měl být tento nedostatek odstraněn, a to
implementováním základních zásad správního trestání do příslušné části předpisu.



Stav českého bankovního sektoru je v naší republice na velmi dobré úrovni, české
banky nejsou na financování od svých matek z eurozóny sebeméně závislé, čemuž
napovídá i fakt, že peněžní prostředky proudí v poslední době spíš opačným směrem
– od dcer ke svým matkám. Doporučení Mezinárodního měnového fondu, dle
kterého by o zapojení do bankovní unie měly uvažovat ty země, v jejichž finančním
sektoru hrají dominantní roli banky z eurozóny, se mi proto nejeví pro Českou
republiku relevantní. Spuštění jednotného mechanismu dohledu se naší země přesto
nepřímo dotkne, a to právě proto, že naprostá většina bank na našem území je
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vlastněna většími bankovními institucemi se sídlem v eurozóně a některé z těchto
mateřských bank nyní přechází právě pod společný dohled, jako např. mateřskou
Erste České spořitelny, kterou už kontroluje přímo ECB.


ČNB zastává ohledně přistoupení České republiky do bankovní unie negativní
postoj, který je samozřejmě zapříčiněn zejména obavou o ztrátu pravomocí v oblasti
dohledu nad tuzemským bankovním trhem. Ta ale dle mého názoru není až tak
opodstatněná, protože na druhou stranu by ČNB členstvím v bankovní asociaci
získala možnost spolurozhodovat o dohledu nad matkami českých bank, nad
kterými nemá v současné době žádnou kontrolu a větší přehled o situaci na
evropských finančních trzích. Rovněž se nedomnívám, že by snad mohlo dojít ke
zhoršení dohledu nad bankovním sektorem, neboť jednak neshledávám dohled
ČNB za příliš efektivní (přespříliš byrokratické kontroly zaměřené na nepodstatné
věci), jednak principy dohledu ČNB vychází ze zásad a požadavků Evropské unie,
tudíž nedojde k žádné změně v přístupu k regulaci bankovního sektoru. ČNB
přijímá mezinárodně uznávané standardy pro bankovní sektor, stejně tak jako další
země, které budou členy bankovní unie. Proto se mi členství České republiky
v bankovní unii jeví do budoucna jako vhodný nástroj k zefektivnění bankovního
dohledu v naší zemi a eliminaci nebezpečí vyplývajících z potenciálního krachu
některé z našich bank.



Jediné úskalí jednotného bankovního dohledu spatřuji v nejasném vymezení
odpovědnosti národních a evropských dohledových orgánů. Rozhodně by nebylo
vhodné, aby se na ECB převedli pouze dohledové pravomoci, ale odpovědnost za
výsledky bankovního dohledu zůstala na národní úrovni, tedy na ČNB. To by vedlo
k značné právní nejistotě a roztříštěnosti samotného bankovního dohledu, neboli
přesně k opaku, než čeho se bankovní unie snaží dosáhnout. Tento bod tedy
představuje jednu z otázek, na které bude třeba v budoucnu nalézt odpověď.

Na závěr bych ráda podotkla, že výše uvedené závěrečné shrnutí postihuje pouze
zlomek značně široké a komplikované oblasti finančního práva, která podléhá
výraznému dynamickému vývoji, s tím že je žádoucí tento dále rozpracovat
v potřebných specifikacích jak právní vědy, tak ekonomické praxe.
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Legal issues of payment services regulations
Resume
The main objective of this thesis, entitled " Legal issues of payment services
regulations" is to examine the issues concerning payment services regulation and
subsequent supervision of this area, i.e. inspections and enforcement of regulation set by
the state and authorized public institutions with regard to legislation and the related
arising questions. My main aim is to confront the existing legislation with the practice
and requirements of an ever-increasing range of new payment instruments and methods
of payments realization, which current time brings us. The result should be
comprehensive presentation of payment services regulation, including the benefits and
potential dangers that arise from existing legislation. An integral part of this thesis is
represented by proposals de lege ferenda which are included in the context of the whole
work.
This work is divided into five chapters, which are then partitioned into individual
chapters. The first chapter is called general introduction to the topic and is divided into
four subchapters, whose names speak of their actual content. It deals with the basic
definition of the payment service, its development, forms and participants. It also defines
the concept of payments instruments, as the basic means of payments realization and
explains the functions that these tools perform.
The second chapter focuses on the importance of regulations relating to the
payment services and related regulation of international payments, including the relevant
international conventions in this field. The last part of this chapter deals with the new
institute of global financial identifier. In this chapter I am also trying to clarify the link
between financial law as a branch of law and economic realities that somehow affects the
legal regulation and limits the opportunities in which this regulation may be used.
The third chapter analyzes the legislation in payment service’s area in the Czech
Republic from the viewpoint od de lege lata and de lege ferenda, respectively legal rules
which, for the purposes of this paper, I consider most important, namely Act No.
284/2009 Coll., on the Payment System Act No. 21/1992 Coll., the Banking Act and the
Act No. 253/2008 Coll., on some measures against legalization of proceeds from crime
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and terrorist financing (AML). The last part of the third chapter is devoted to the
upcoming European legislation affecting payment services with an emphasis on the
advantages and disadvantages which I see in the individual drafts.
The fourth chapter deals with supervision over payment services, i.e. possible
methods of supervision, models of supervisory arrangements of the financial law in the
Czech Republic and abroad and analysis of Czech supervisory authorities in payment
service’s area.
The fifth and final chapter describes the supervision over banking sector and is
divided into three sections - principles of banking supervision, sanctions which can be
imposed to supervised entities and issues arising from possible delegation of powers in
the field of banking supervision from the hands of Czech National Bank to the European
Central Bank. In the fourth and fifth chapter I pay particular attention to the deficits in
supervision and proposals how to eliminate them.
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Abstrakt
Hlavním cílem této rigorózní práce je prozkoumat problematiku týkající se právní
problematiky regulace platebního styku a následného dohledu nad touto oblastí. resp.
kontrolu a vynucování plnění stanovené regulace státem a jím pověřenými
veřejnoprávními institucemi.
Celá práce je rozdělena do celkem pěti kapitol, které jsou následně členěny na
jednotlivé podkapitoly. První kapitola nese název Obecný úvod do problematiky a věnuje
se základnímu vymezení platebního styku, jeho vývoji, formách, nástrojům platebního
styku a jednotlivým účastníkům. Druhá kapitola se věnuje významu regulace mající vztah
k platebnímu styku a související regulaci mezinárodního platebního styku včetně
důležitých mezinárodních úmluv v této oblasti. Třetí kapitola analyzuje právní úpravu
platebního styku na území České republiky z pohledu de lege lata a de lege ferenda. Čtvrtá
kapitola se zabývá dohledem nad realizací platebního styku, resp. možným metodám a
modelům uspořádání dohledu v oblasti finančního práva a vymezením jednotlivých
dohledových orgánů v oblasti platebního styku. Pátá a zároveň poslední kapitola
charakterizuje dohled nad bankovním sektorem.
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Abstract
This work focuses on examination of legal issues of payment services including
the regulation and supervision of this area, i.e. inspections and enforcement of regulation
set by the state and authorized public institutions.
The whole thesis is divided into five chapters, which are then partitioned into
individual chapters. The first chapter is called general introduction to the topic and deals
with the basic definition of payment service, its development, forms, payment instruments
and participants. The second chapter focuses on the importance of regulations relating to
the payment services and related regulation of international payments, including the
relevant international conventions in this field. The third chapter analyzes the legislation
in payment service’s area in the Czech Republic from the viewpoint od de lege lata and
de lege ferenda. The fourth chapter deals with supervision over payment services, i.e.
possible methods and models of financial law supervision and analysis of specific
supervisory authorities in payment service’s area. The fifth and final chapter describes
the supervision over the banking sector.
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