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Úvod 

Bezhotovostní platební styk jakožto jedno z odvětví finančního práva jsem si 

vybrala jako předmět zkoumání mé diplomové práce proto, že se s ním a jeho 

instituty člověk setkává – aniž by si to uvědomoval – téměř v každodenním životě. 

Stává se stále využívanější formou platebního styku ve vyspělých státech. Podle 

statistik Sdružení pro bankovní karty Češi prostřednictvím platebních karet utratili 

v roce 2016 skoro 478 miliard CZK. To je oproti roku 2012 nárůst o skoro 194 

miliard CZK.1 Stále využívanější jsou také převody peněžních prostředků 

prostřednictvím internetového bankovnictví či platby přes virtuální peněženku 

PayPal nebo mobilní telefony (např. DMS, SMS jízdenky). Toto všechno spadá 

pod široký pojem bezhotovostního platebního styku.  

Především po roce 1990 se v České republice začal rozvíjet bezhotovostní 

platební styk a jiné formy bankovnictví a v novém tisíciletí už si život bez 

platebního účtu, platební karty a různorodých platebních služeb, operací 

a instrumentů nedokážeme představit. Proces jako otevření účtu, převod peněz nebo 

platba online v internetovém obchodě – naprosto běžná a nám přirozená věc – je 

však také upravena právem. 

Sama se s problematikou bezhotovostního platebního styku a platebních služeb 

v práci často setkávám na právním oddělení jedné české banky, proto je mi téma 

osobně velice blízké také z pohledu jeho právní regulace. 

Úprava bezhotovostního platebního styku se pohybuje na pomezí soukromého 

a veřejného práva, neboť regulatorně se jedná o právo veřejné, zatímco jeho 

instituty jsou mnohdy založeny na smluvní bázi. Ve své práci se budu věnovat 

bezhotovostnímu platebnímu styku z hlediska veřejnoprávní regulace. 

V první části vymezím, co to vlastně platební styk je, jak ho máme chápat, aby 

pro další kapitoly mé práce nezůstal jen prázdným neuchopitelným pojmem. 

Představím jeho jednotlivé formy a jeho účastníky.  

V druhé části mé práce se poté budu věnovat regulaci platebního styku, a to jak 

v České republice, tak také na evropské úrovni, jelikož evropské právo klade 

na českou úpravu platebního styku čím dál tím vyšší požadavky a snaží se 

o harmonizaci právního rámce prostřednictvím stále nových předpisů sekundárního 

                                                           
1 Sdružení pro bankovní karty. Souhrnné statistiky SBK. Dostupné také z: 

http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_statistiky.html. 

http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_statistiky.html
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práva. Díky globalizaci nabývá na významu i mezinárodní platební styk, proto ani 

ten ve své práci neopomenu. 

Pomyslnou „zvláštní část“ mé diplomové práce pak bude tvořit kapitola 

o platebních účtech, jelikož bez nich by spousta platebních služeb a instrumentů 

bezhotovostního platebního styku vůbec nešla realizovat a využívat a jsou pro mě 

jakýmsi „stavebním kamenem“ platebního styku. Zde se také zaměřím na nedávnou 

novelu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“ nebo také 

„Zákon o platebním styku“), která jako transpoziční předpis přinesla nově úpravu 

tzv. základního platebního účtu a změny platebních účtů. S druhým zmíněným 

souvisí i mechanismus Kodex mobility klientů – jeho konceptu a roli se také budu 

věnovat.2 

Cílem mé diplomové práce je analýza právní regulace bezhotovostního 

platebního styku v České republice, na evropské úrovni i na mezinárodním poli, 

a dále analýza úpravy platebních účtů ve světle nedávné novely Zákona o platebním 

styku. Součástí práce budou samozřejmě také úvahy de lege ferenda a kritické 

zhodnocení stávající úpravy z hlediska kvality legislativy a dostatečnosti 

pro potřeby praxe. Hlavní používané metody práce budou metoda deskriptivní 

a metoda analytická. 

  

                                                           
2 Tuto kapitolu mé diplomové práce jsem v roce 2017 obhájila jako soutěžní práci v X. ročníku 

soutěže Studentská vědecká a odborná činnost pod názvem Malá účtová (r)evoluce – aktuální 

změny v právním režimu platebních účtů pod vedením JUDr. Petra Kotába, PhD. Obsah kapitoly je 

tedy převážně převzatý a upravený text soutěžní práce. 
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1. Platební styk – pojem a úvod do problematiky 

1.1. Platební styk 

Platební styk může mít mnoho podob, přičemž se vychází z jeho základní 

učebnicové definice: „Platební styk můžeme definovat jako vztah mezi plátcem 

a příjemcem, který je uskutečňován v určitých formách buď přímo mezi nimi, nebo 

prostřednictvím peněžního ústavu.“3 Zejména se tedy jedná o banky, jakožto 

finanční instituce, které poskytují svým klientům finanční služby, včetně zajištění 

realizace platebního styku – hotovostní a bezhotovostní přesuny peněžních 

prostředků mezi fyzickými či právnickými osobami. Dělí se pak z různých hledisek. 

Hlavní dělení je na hotovostní, tedy na ten, kde dochází k přesunu peněžních 

prostředků mezi plátcem a příjemcem v hotovosti, prostřednictvím bankovek 

a mincí. Peněžní instituce zde má omezenou roli, kdy pouze vydává či přijímá 

peněžní prostředky. Oproti tomu u bezhotovostního platebního styku dochází 

k přesunům peněžních prostředků bezhotovostními převody na účtech plátců 

a příjemců. Může probíhat pouze prostřednictvím peněžních institucí, které vedou 

platební účty.  

Dále se platební styk dělí teritoriálně na tuzemský, tedy probíhající mezi 

subjekty uvnitř národní ekonomiky zpravidla v tuzemské měně, a mezinárodní, 

který se dále dělí na platební styk zahraniční, jenž probíhá mezi subjektem 

z tuzemska a subjektem ze zahraničí, a platební styk přeshraniční, uskutečňovaný 

mezi subjekty tuzemskými a subjekty ze zemí Evropské unie a Evropského 

hospodářského prostoru. 

Platební styk také dělíme na retailový – probíhá zde větší počet transakcí o nižší 

hodnotě. Jedná se zejména o běžné platby fyzických osob. Platební styk 

wholesalový naopak zahrnuje vyšší platby, zejména mezi obchodníky v obchodním 

styku. 

Dalším dělením je dělení na dokumentární a nedokumentární platební styk 

podle toho, zda mají platby vazbu na průvodní dokumenty či nikoliv (tzv. hladké 

platby), a případně zda obsahují bankovní závazek. 

Posledním klasickým dělením je poté dle lhůt k provedení transakcí, a to 

na platby standardní a platby expresní, přičemž expresní platby jsou prováděny 

                                                           
3 SCHLOSSBERGER, O., HOZÁK, L. a kol.: Platební styk. Praha: Bankovní institut vysoká 

škola, 2000. ISBN 80-7265-036-x, str. 20. 
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přednostně oproti standardním lhůtám obsaženým v obchodních podmínkách 

peněžních institucí a jsou zpravidla zpoplatněny. 

V dnešní době již naprosto převažuje forma bezhotovostního platebního styku 

nad hotovostním platebním stykem, nicméně toto platí jen u vyspělých zemí. 

V zemích s nízkou životní úrovní a špatnou ekonomickou situací je stále finančně 

a technicky náročné zavést jednotlivé mechanismy pro řádné fungování 

bezhotovostního platebního styku, proto zde dosud převažuje platební styk 

hotovostní. To ale neznamená, že ve vyspělých zemích, jako jsou např. země 

Evropské unie, by se hotovostní platební styk úplně vytrácel. Pro úhrady menších 

částek, kdy je zbytečné provádět bezhotovostní převod či platbu, lze očekávat, 

že hotovostní platební styk bude stále převládat. Někteří obchodníci dokonce ani 

bezhotovostní platby nepřijímají, například z důvodu finanční zátěže spojené se 

zavedením platebního terminálu a dalšími poplatky. V některých osobách také 

bezhotovostní platby mohou vzbuzovat nedůvěru, jelikož peníze při transakci 

„nevidí“ a nemohou tak realizaci platby reálně regulovat. Odmítnutí přijetí platby 

bezhotovostním způsobem může být zapříčiněno také pochybnostmi o platební 

schopnosti plátce, jelikož platbu hotovostní lze provést přímo mezi plátcem 

a příjemcem, tedy v reálném čase, zatímco platba uskutečněná 

například bezhotovostním převodem z účtu trvá déle a je zde riziko zfalšování 

dokladů prokazujících provedení platby. Jasnou nevýhodou hotovostního 

platebního styku je, že je nutno peníze fyzicky vytvořit, což je nákladné, a je nutná 

jejich fyzická existence při provádění platební transakce. Hotovostní peníze lze také 

snadno odcizit. Provádění hotovostních transakcí přináší také větší náklady 

peněžním institucím, proto jsou zpravidla zpoplatněny více než transakce 

bezhotovostní, nebo nejsou peněžními institucemi nabízeny vůbec.4 

Od devadesátých let, a především po novém tisíciletí se s vývojem 

informačních technologií začal prudce rozvíjet i bezhotovostní platební styk. 

Bez nich by nebylo možné bezhotovostní platební styk provádět, neboť je nutné 

zajistit funkční IT systém jednotlivých peněžních institucí, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana klientů při provádění bezhotovostních transakcí. Je nutné 

zejména zajistit ochranu před zneužitím a zpronevěrou jejich peněžních 

                                                           
4 Např. Equa bank a.s. vůbec nenabízí možnost vkladu hotovosti na účet. Tuto transakci je nutno 

zařídit u provozovatele poštovních služeb. Nemá ani žádné vlastní bankomaty, nabízí výběry 

hotovosti zdarma po celé České republice v bankomatech ostatních bank. 
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prostředků.5 Bezhotovostní platební styk probíhá mezi plátcem a příjemcem 

nepřímo prostřednictvím třetí strany – zprostředkovatele. Ten realizuje platební 

styk mezi nimi, tedy převod peněžních prostředků z účtu plátce na účet příjemce. 

Bezhotovostní platební styk zajišťují peněžní instituce, u kterých si klienti ukládají 

své peněžní prostředky, jsou to tedy především banky. Podrobněji se peněžním 

institucím věnuji v následující podkapitole. 

Bezhotovostní platební styk můžeme dále dělit na vnitrobankovní 

a mezibankovní. Vnitrobankovní platební styk probíhá u stejné peněžní instituce, 

zatímco mezibankovní platební styk se uskutečňuje mezi různými peněžními 

institucemi (např. mezi dvěma bankami), a to prostřednictvím systému 

mezibankovního platebního styku, tedy systému převodu peněžních prostředků. 

Ten může probíhat mezi peněžními institucemi buď na principu vzájemných účtů 

všech peněžních institucí6, korespondentského systému7, nebo prostřednictvím 

zúčtovacího centra. 

V České republice je mezibankovní platební styk organizován prostřednictvím 

platebního systému, který provozuje pouze Česká národní banka (dále také jen jako 

„ČNB“). Prostřednictvím tohoto systému se platby spárují a vyúčtují a následně je 

platba přijata peněžní institucí příjemce a připsána na jeho účet. Zákon o platebním 

styku předvídá možnost dalších platebních systémů, neboť obecně hovoří 

o „provozovateli platebního systému“8, nicméně do dnešní doby žádný jiný platební 

systém, než je systém CERTIS provozovaný Českou národní bankou, v České 

republice nevznikl. Dle převažujícího názoru je to zejména proto, že provozování 

takového systému je technicky i finančně náročné a bankám by se nevyplatilo. 

S tímto souhlasím, navíc by bylo podle mého názoru pro jakoukoliv banku, byť 

i některou z tzv. Velké pětky9, velice těžké konkurovat ČNB, kdyby takový systém 

zavedla. U ČNB mají totiž všechny tuzemské banky vlastní účet, prostřednictvím 

kterého je mezibankovní styk prováděn, a byť je vztah mezi ČNB a bankami 

založen smluvně, je pro banky nutností takový účet mít. Instituce, která by zavedla 

                                                           
5 MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 

181. 
6 V praxi ale není reálné, aby měla banka otevřený účet u všech ostatních bank na celém světě. 
7 O tomto systému se zmiňuji více v podkapitole 2.2, jelikož se používá zejména v mezinárodním 

platebním styku. 
8 Dle § 70 odst. 1 ZPS to může být jakákoliv právnická osoby s povolením ČNB. 
9 Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Raiffeisenbank a.s. 
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konkurenční platební systém, by tak musela zajistit, aby u ní ostatní instituce měly 

účty, nebo aby se do tohoto systému zapojily jiným způsobem, což by muselo být 

založeno na smluvním ujednání, avšak ostatní banky by ve vyjednávání podmínek 

měly navrch, jelikož takový účet ke svému fungování a provádění transakcí 

nepotřebují. Oproti zavedenému CERTISu by tak musel provozovatel 

konkurenčního platebního systému nabídnout zřejmě velice nízké ceny 

za zpracování jednotlivých operací. To by ale ovšem znamenalo, že by se provoz 

takového systému, minimálně v krátkodobém horizontu, nevyplatil. 

Prostřednictvím systému CERTIS se však vypořádají pouze platby v CZK. Pro 

mezibankovní zahraniční platební styk jsou používány korespondenční banky a síť 

SWIFT10 a pro platby v EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru 

(tzv. SEPA platby11) většinou panevropský systém STEP2.  U plateb vysokých 

hodnot se využívá společný systém pro platby vysokých hodnot v EUR 

TARGET/TARGET2. 

Systém CERTIS neboli Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement 

systém se začal používat již v bývalém Československu v roce 1992. Vznik 

a provozování systému a práva a povinnosti účastníků jsou stanoveny Zákonem 

o platebním styku. Účty mezibankovního platebního styku v CZK vede Česká 

národní banka na základě smluv uzavřených s účastníky stanovujících jednotné 

standardy a podmínky pro vedení účtů, předávání a zpracování dat mezibankovního 

platebního styku. Na těchto účtech jsou zároveň ukládány povinné minimální 

rezervy bank. Účastníci systému jsou banky, pobočky zahraničních bank 

a spořitelní a úvěrní družstva.12 Každý účastník má pouze jeden účet 

mezibankovního platebního styku. Dále v rámci systému CERTIS mohou operovat 

další účastníci se zvláštním statutem, tzv. přidružené systémy, a to na základě 

bilaterální smlouvy s ČNB. Jsou to například clearingová střediska pro platební 

karty či instituce zajišťující zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry. Tito 

účastníci nemají vlastní účet mezibankovního platebního styku, ale mohou se 

souhlasem přímého účastníka předávat příkazy k převodu prostředků mezi přímými 

                                                           
10 SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, v překladu 

Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci. SWIFTu se více věnuji 

v podkapitole 2.2.  
11 SEPA = Single Euro Payments Area, v překladu Jednotná oblast pro platby v EUR. SEPA 

platbám se více věnuji v podkapitole 2.3. 
12 Česká národní banka. Kompletní seznam účastníků systému CERTIS. Dostupné také z: 

http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/seznam_platsys_ucast_cr.pdf.  

http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/seznam_platsys_ucast_cr.pdf
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účastníky (např. k vypořádání výsledných sald při platbách provedených platebními 

kartami nebo při platbách, které se vztahují k operacím na burze cenných papírů). 

Transakce, které CERTIS zpracovává, jsou úhrady, inkasa, opravná zúčtování 

(storna úhrad), transakce přidružených systémů a informační a kontrolní položky. 

Rozeznávají se transakce s nízkou prioritou, s vysokou bankovní prioritou 

a klientské prioritní transakce. Logicky jsou prioritní transakce zpracovávány 

přednostně. Plátce a příjemce jsou identifikováni prostřednictvím kódu banky, který 

je obligatorní náležitostí při zadávání příkazu k platbě. 

Účetní den začíná kolem páté hodiny odpolední předchozího pracovního dne 

(tzv. D-1) a končí ve čtyři hodiny odpoledne následujícího pracovního dne (D). 

Data se do CERTISu předávají v elektronické podobě v průběhu dne 

prostřednictvím komunikační sítě dle pravidel stanovených ČNB. CERTIS přijme 

platební příkaz, pokud všechna data splňují dané požadavky. To je ověřováno 

kontrolními programy. Následně je zahájeno účtování a zároveň se provede 

kontrola dostatečnosti peněžních prostředků na účtu plátce tak, aby byla každá 

jednotlivá položka kryta. Platba se poté vyrovnává – účet banky plátce je debetován 

a účet banky příjemce kreditován. Systém takto zpracuje asi milion a půl transakcí 

za hodinu. Po zpracování každé transakce jsou účastníci informováni elektronicky 

prostřednictvím komunikační sítě. 

K základním principům systému CERTIS patří neodvolatelnost 

zúčtování – položky, které byly systémem akceptovány, nelze vzít zpět. „Účastník 

platebního systému s neodvolatelností zúčtování ani žádná třetí osoba nemůže 

platně odvolat příkaz přijatý systémem počínaje okamžikem přijetí příkazu, který 

stanoví pravidla systému.“13 Zúčtování se provádí v reálném čase brutto14, tedy 

jednotlivé položky jsou účtovány při současné kontrole jejich krytí a nedochází 

k vzájemným zápočtům (tzv. nettingu). Na účtech mezibankovního platebního 

styku není povolen debetní zůstatek. Pokud není na mezibankovním platebním účtu 

dostatečná výše peněžních prostředků, je platba odložena do zadržené fronty 

a zaúčtována až po připsání těchto prostředků na účet. 

Za operace prostřednictvím systému CERTIS si ČNB účtuje poplatky. Stanoví 

je však s ohledem na skutečné náklady operací CERTIS tak, aby stimulovala 

                                                           
13 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Platební systémy. Webová prezentace [online]. 

[cit. 2017-10-24], snímek č. 8. Dostupné z: 

http://schlossberger.sweb.cz/Podklady%20k%20prednaskam/05c%20Platebni%20systemy.pdf  
14 Tzv. Real Time Gross Settlement nebo také RTGS. 

http://schlossberger.sweb.cz/Podklady%20k%20prednaskam/05c%20Platebni%20systemy.pdf
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účastníky k optimálnímu rozložení dat předávaných do systému. ČNB má zájem na 

tom, aby účastníci předávali svá data průběžně a systém nebyl přehlcen v závěru 

účetního dne. Základní poplatek za zpracování jedné položky na začátku účetního 

dne je tedy velmi nízký (0,09 CZK), a roste ke konci účetního dne. ČNB také 

poskytuje slevy pro účastníky s vyšším objemem transakcí. Sazby jsou uvedeny 

v části V. ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB. 

I když je bezhotovostní platební styk v dnešním moderním světě naprosto 

nepostradatelnou věcí, v některých, a to nejen rozvojových zemích stále převládá 

hotovostní platební styk. Například v Chorvatsku jsou dodnes preferovány platby 

v hotovosti, a to například i za komunální služby, telefon či internet.15 S tím je 

spojen fakt, že šedá ekonomika v Chorvatsku tvoří asi 27 % HDP a průzkum ukázal, 

že bezhotovostní platební styk bezprostředně ovlivňuje snižování podílu šedé 

ekonomiky, což přispívá k větší transparentnosti a efektivitě trhu.16 To lze dozajista 

vnímat jako pozitivum bezhotovostního platebního styku, vedle nižších nákladů 

oproti hotovostním platbám a jednoduchosti jeho provádění z hlediska vyspělosti 

technologií a časového hlediska. Navíc, díky sofistikovaným elektronickým 

platebním systémům může již bezhotovostní platební styk probíhat v reálném čase, 

stejně jako platební styk hotovostní. Ve Švédsku či Dánsku již na spoustě běžných 

míst, jako jsou obchody či restaurace, hotovostí zaplatit nelze.  

Pokud by však hotovostní platební styk vymizel, nastala by absolutní kontrola 

peněžních institucí nad peněžními prostředky v ekonomice a s tím spojené riziko 

zneužití získaných údajů a dat o klientech. Proto je nutná vyrovnaná právní 

regulace, která zajistí, aby ke zneužívání informací nedocházelo a přístup k nim 

měly pouze oprávněné osoby v těch nejnutnějších případech. 

Stejně tak tu vždy bude hrozit výpadek elektřiny či přetížení serverů, které 

zpracovávají bezhotovostní transakce. Hotovostní platební styk by tak dle mého 

názoru měl být zachován, alespoň jako záložní prostředek v případě, kdy moderní 

technologie selžou. Navíc v rozvinutých zemích vymizení hotovosti zatím 

nepřichází vůbec v úvahu. 

                                                           
15 CzechTrade. Chorvaté preferují hotovostní platební styk [online]. 2017 [cit. 2017-10-29]. 

Dostupné z: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/novinky/chorvate-preferuji-

hotovostni-platebni-styk. 
16 Tamtéž. 

https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/novinky/chorvate-preferuji-hotovostni-platebni-styk
https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/novinky/chorvate-preferuji-hotovostni-platebni-styk
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1.2. Účastníci platebního styku 

Účastníky platebního styku jsou zejména plátce a příjemce. Plátcem se rozumí 

„uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky nebo který 

dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce.“17 Záměrně 

používám dikci Zákona o platebním styku, neboť z ní vyplývá, že peněžní 

prostředky mohou být jednak odepsány z účtu plátce, jednak dány k dispozici jiným 

způsobem, např. v hotovosti. Zahrnuje tedy plátce ve smyslu hotovostního 

i bezhotovostního platebního styku. V komerčním styku je plátcem zákazník. 

Stejně tak příjemce je poté definován jako „uživatel, na jehož platební účet 

mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být 

podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.“18 V komerčním 

styku tedy obchodník. Schopnost být plátcem nebo příjemcem není vázána 

na právní status nebo věk účastníků, může jím tedy být kdokoliv. Plátcem 

i příjemcem může být stejně tak identická osoba (např. při převodu peněžních 

prostředků mezi účty jednoho klienta u různých bank). 

U bezhotovostního platebního styku je pak důležitým účastníkem také peněžní 

instituce jakožto zprostředkovatel mezi plátcem a příjemcem. ZPS používá pojem 

osoba oprávněná poskytovat platební služby. Platebními službami jsou například 

vklad a výběr hotovosti, zejména ale, z hlediska relevance pro tuto práci, platební 

styk v užším slova smyslu – tedy převod platebních prostředků z platebního účtu či 

bez využití účtu (poukazování peněz).19 Osobami oprávněnými poskytovat platební 

služby jsou banky a další subjekty dle zákona o bankách20 (zahraniční banky 

a pobočky zahraničních bank), spořitelní a úvěrní družstva21, instituce 

elektronických peněz vč. zahraničních22, vydavatelé elektronických peněz malého 

rozsahu23, platební instituce vč. zahraničních24, poskytovatelé platebních služeb 

                                                           
17 § 2 odst. 3 písm. a) ZPS. 
18 § 2 odst. 3 písm. b) ZPS. 
19 Platební služby jsou taxativně vymezeny v § 3 odst. 1 ZPS. Negativní výčet je poté v § 3 odst. 

3 ZPS. 
20 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
21 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
22 § 46 an. ZPS. 
23 § 53 an. ZPS. 
24 § 7 an. ZPS. 
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malého rozsahu25 a ČNB.26 Nejčastějšími poskytovateli platebních služeb jsou 

banky. U nich má většina fyzických i právnických osob založené platební účty, 

prostřednictvím kterých platební styk a další platební služby provádí. V současné 

době u nás na trhu působí celkem 47 bankovních subjektů (tedy bank a poboček 

zahraničních bank).27 

Česká národní banka jakožto centrální banka České republiky navíc vystupuje 

v platebním styku jako regulátor prostřednictvím jí vydávaných vyhlášek a dalších 

dokumentů a také jako orgán dohledu.  

 

2. Regulace bezhotovostního platebního styku 

2.1. Obecně k regulaci bezhotovostního platebního styku 

K zajištění bezproblémového a transparentního fungování platebního styku je 

nutno jej právně regulovat. Jelikož jej provádějí finanční instituce, které operují 

s finančními prostředky fyzických a právnických osob, je navíc potřeba nastavit 

pravidla a systém dohledu tak, aby nebyla narušena stabilita a důvěryhodnost v tyto 

instituce a potažmo v celý finanční trh, což by mělo negativní dopad na celou 

ekonomiku. Regulace a dohled také napomáhají odhalování nekalých praktik 

účastníků platebního styku a snaží se zamezit trestné činnosti, zejména daňovým 

podvodům.28 

Platební styk je u nás regulován zákony na primární úrovni, ale také sekundární 

legislativou ve formě vyhlášek ČNB. Dále tuto oblast regulují také metodiky 

či výkladová stanoviska ČNB, která právně závazná nejsou, nicméně působí silou 

autority ČNB a jsou poskytovateli platebních služeb dodržována.  

Na evropské úrovni je platební styk regulován zejména nařízeními 

a směrnicemi. K nim jsou pak vydávány tzv. regulatorní technické standardy 

(RTS). Z oblasti právně nezávazných dokumentů například Evropský orgán pro 

bankovnictví či Evropská centrální banka vydávají tzv. guidelines neboli obecné 

pokyny. 

                                                           
25 § 36 an. ZPS. 
26 § 5 ZPS. 
27 Základní seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, kategorie Banky a pobočky 

zahraničních bank, stav ke dni 29. října 2017. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cnb/jerrs  
28 Např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. 

http://www.cnb.cz/cnb/jerrs
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Co se týče mezinárodního platebního styku, jsem se již zmínila o systému 

SWIFT, který právně regulovaný není, dále zde roli hrají mezinárodní úmluvy. 

Podrobnější rozbor provedu v následujících podkapitolách. 

2.2. Mezinárodní bezhotovostní platební styk a jeho úprava 

Mezinárodní platební styk můžeme dělit podle toho, jak je regulován 

mezinárodními smlouvami, a to na platební styk smluvní, kdy jsou mezi subjekty 

z různých států uzavírány smlouvy, nejčastěji tzv. korespondentský platební styk, 

a na platební styk volný, kdy nejsou nastavena žádná závazná pravidla pro realizaci 

platebního styku. 

Korespondentský platební styk předpokládá, že banky jsou spolu v určitém 

vztahu. Pokud tomu tak není, mohou platební styk vyřizovat prostřednictvím 

zprostředkující banky, za to ale samozřejmě platí poplatky, které se mohou 

promítnout do konečné ceny za platební službu pro klienta. Řetězec 

korespondentských bank se pak nazývá bankovní či platební cestou. Principem je, 

že jedna banka má u druhé otevřený účet. Pro jejich otevření je potřeba vzájemná 

dohoda bank obsahující i úmluvu o debetních úrocích či cenových podmínkách. 

Dle obrázku níže29 vidíme, že banka D není ve vztahu s bankou A, platební styk 

mezi nimi tedy musí probíhat prostřednictvím jiné banky (např. banky B nebo C, 

s těmi mají vztahy obě banky). Pro banku A, která má účet u banky B, se jedná 

o tzv. nostro účet. Jsou na něm peněžní prostředky banky A, ale účet vede banka B. 

Naopak z hlediska banky B je účet banky A, který vede, pro ni tzv. vostro nebo také 

loro účet – vede ho ona, ale peněžní prostředky jsou banky A.  

 

 

 

 

 

 

 

Lhůta pro zpracování plateb prostřednictvím takovýchto účtů trvá obvykle 2 až 

4 dny. U převodů přeshraničních jsou lhůty stanovené zákonem. Platba se provádí 

                                                           
29 Zdroj: DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. aktualiz. vyd. Praha: 

Linde, 2001. Daně, účetnictví, ekonomie. ISBN 80-7201-310-6. 

BANKA A 

BANKA E 

BANKA B BANKA F 

BANKA C 

BANKA D 
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prostřednictvím mezinárodní telekomunikační sítě SWIFT, která vyhovuje 

platebnímu styku realizovanému prostřednictvím korespondenčních účtů, ale 

i clearingového platebního systému. 

Systém zúčtovací banky neboli clearingový platební systém je např. systém 

CERTIS, o kterém jsem psala v předchozí kapitole. Pro realizaci platebního styku 

tedy stačí, když má banka vztah se zúčtovací bankou (u nás ČNB). Pro mezinárodní 

platební styk však tento systém moc výhodný není, zejména protože neexistuje 

žádná mezinárodní „centrální“ banka, která by zajistila regulaci a realizaci 

platebního styku pro celý svět, navíc v různých měnách. Dříve zde byl pokus 

o zavedení jednotného zúčtovacího systému Bankou pro mezinárodní platby (BIS) 

založenou jakožto „centrální banka centrálních bank“30, někdy označovanou jako 

Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb, a to mezi centrálními bankami pro 

dispozici se zlatými rezervami. V dnešní době ale žádný jednotný systém pro 

mezinárodní platební styk není.  

Realizace plateb poté probíhá prostřednictvím systému SWIFT, který není 

legislativně upraven, poskytovatelé mezi sebou uzavírají smlouvy a regulují si tuto 

oblast sami. Společnost SWIFT byla založena v roce 1973 v Bruselu a systém 

spustila o 4 roky později. V roce 2016 na tuto mezinárodní počítačovou síť bylo 

napojeno přes 11 000 finančních institucí z více než 200 zemí světa. Denně 

zpracovává více než 25 milionů swiftových zpráv.31 Systém SWIFT je počítačový 

telekomunikační systém, prostřednictvím kterého se předávají informace 

o mezinárodních platbách (tedy jednotlivé položky zahraničního platebního styku). 

Provozuje celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci s dvěma základními 

vzájemně propojenými operačními a záložními středisky v Evropě (Leiden) a USA 

(New York), na která jsou napojeny tzv. národní koncentráty.32 Pro účast v systému 

je nutné podat žádost o napojení na SWIFT a zaplatit členský příspěvek. Přenos dat 

se pak provádí prostřednictvím tzv. swiftové zprávy (je jich asi 130), které jsou 

zašifrovány a chráněny proti zneužití. Systém SWIFT není napojen na síť internet. 

                                                           
30 MAĽOVÁ, Anna. Postavení a úloha Banky pro mezinárodní platby v mezinárodním měnovém 

systému. Praha, 2011. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Vedoucí práce 

doc. Ing. Jana Marková, CSc. Dostupné také z: 

https://is.bivs.cz/th/12657/bivs_b/Bakalarska_prace.pdf, str. 9 – 10. 
31 Statistiky 2016 jsou dostupné v anglickém jazyce na webových stránkách zde: 

https://www.swift.com/about-us/highlights-2016. 
32 KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Brno: Computer Press, a.s., 2005, str. 51. Národními 

koncentráty rozumíme národní zpracovatele pro jednotlivé členské země či regiony. 

https://is.bivs.cz/th/12657/bivs_b/Bakalarska_prace.pdf
https://www.swift.com/about-us/highlights-2016
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Hlavními cíli společnosti jsou mj. urychlení komunikace mezi bankami, 

bezodkladné zpracování platebního styku, pokles nákladů na přenos dat a snížení 

rizik ztráty a falšování.33 

Samozřejmě existují také mezinárodní úmluvy relevantní pro oblast platebního 

styku. Nejsou to však klasické „technické“ úmluvy regulující podrobně realizaci 

platebního styku (neboť to by na celosvětové úrovni bylo vzhledem ke specifikům 

jednotlivých zemí poměrně složité), ale spíše podpůrné dokumenty zajišťující jeho 

řádné fungování prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Zmíním například 

Štrasburskou úmluvu o praní, vyhledávaní, zadržování a konfiskaci výnosů ze 

zločinů z roku 1990 z oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, která má za cíl zajistit výměnu informací mezi finančními 

institucemi o subjektech, které jsou šetřeny. Z této oblasti je poté významnou též 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu z roku 1999, která 

ukládá smluvním státům postihovat všechny formy financování terorismu jako 

trestné činy a zavádí systém identifikace, odhalování a zmrazování finančních 

prostředků určených k financování terorismu. 

Ve spojitosti s platebním stykem také nelze opomenout činnost Komise OSN 

pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL, která byla založena v roce 1966 

s cílem napomoci odstranit překážky mezinárodního obchodu. Komise je zaměřená 

zejména na sjednávání vzorových předpisů, mezinárodních smluv či různých 

legislativních doporučení.34 Z hlediska mezinárodního platebního styku je 

relevantní zejména Úmluva OSN pro nezávislé záruky a stand-by akreditivy 

(New York 1995), která vstoupila v platnost v roce 2000 a v současné době 

zavazuje 8 smluvních států včetně Spojených států amerických. Dalším 

dokumentem je Vzorový zákon pro mezinárodní transfery, který byl ve formě 

směrnice implementován do práva Evropské unie.35 

Na tomto místě by také bylo vhodné zmínit daňový zákon FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act) přijatý v USA v roce 2010. Tento zákon ukládá 

zahraničním finančním institucím povinnost identifikovat americké osoby, které 

                                                           
33ZLATÁ KORUNA. Systém SWIFT [online]. 2013 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z: 

http://www.zlatakoruna.info/zpravy/zuctovaci-clearingove-centrum-cnb. 
34 Internetové stránky Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL dostupné na: 

http://www.uncitral.org/. 
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997, o přeshraničních 

převodech. 

http://www.zlatakoruna.info/zpravy/zuctovaci-clearingove-centrum-cnb
http://www.uncitral.org/
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investují na neamerické bankovní účty. K tomuto účelu obsahuje závazné postupy 

této identifikace a kontroly. FATCA byla od počátku velmi kontroverzní, protože 

zasahovala do jurisdikcí jiných států tím, že nutila zahraniční finanční instituce 

uzavírat s americkou daňovou správou (IRS = Internal Revenue Service) dohody 

o reportování o amerických občanech. Na základě mezivládní dohody mezi Českou 

republikou a USA36 jsme požadavky tohoto zákona implementovali do českého 

právního řádu s účinností od 31. prosince 2014 ve formě zákona č. 330/2014 Sb., 

o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely 

správy daní (dále jen jako „Lex FATCA“). Občané USA na základě tohoto zákona 

a mezivládní dohody musí hlásit své finanční účty, které mají mimo území USA, 

a zahraniční finanční instituce (tedy např. české banky) musí hlásit IRS své klienty, 

kteří pocházejí z USA a mají na účtu uloženou částku přesahující 50 tisíc 

amerických dolarů. Důvodem pro přijetí zákona FATCA byla prevence proti off-

shorovým daňovým únikům americkými občany. Zmíněná mezivládní dohoda je 

reciproční, tedy i finanční instituce z USA mají povinnost poskytovat české vládě 

informace o českých majitelích účtů v USA. 

Lex FATCA byl však zrušen a jeho matérie byla převzata do zákona č. 164/2013 

Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících 

zákonů, režim výměny informací pak obsahuje mezivládní dohoda FATCA. 

Důvodem byla zejména snaha zajistit větší přehlednost právní úpravy v oblasti 

výměny informací tím, že bude obsažena pouze v jedné právní normě.37 Evropská 

unie38 a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj39 vytvořily tzv. globální 

standard automatické výměny informací, jenž je kompatibilní s dohodami FATCA, 

které USA uzavřely s více než 100 státy světa, a bylo by tedy zjevně zbytečné mít 

vedle sebe dvě paralelní úpravy. Cílem standardu je transparentnost daňových 

systémů a efektivní spolupráce daňových správ. Oznamování podle dohody 

FATCA je však stále zachováno a uskutečňuje se paralelně k oznamování podle 

                                                           
36 Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování 

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států 

amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax 

Compliance Act, která byla publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 72/2014 Sb. 

m. s. 
37 Ministerstvo financí ČR. Zákon o mezinárodní spolupráci [online]. 2015 [cit. 2017-11-17]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-

mezinarodni-spolupraci. 
38 Směrnice Rady 2014/107/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

automatickou výměnu informací v oblasti daní. 
39 GATCA = Global Account Tax Compliance Act 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci
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globálního standardu – tj. oznamující česká finanční instituce podává oznámení 

dvě. 

2.3. Právní úprava bezhotovostního platebního styku na evropské úrovni 

Na rozdíl od mezinárodního platebního styku je platební styk v rámci Evropské 

unie regulován právními předpisy. Zejména jde o sekundární právo a vzhledem 

k tomu, že je platební styk harmonizovanou oblastí, setkáme se zde nejčastěji se 

směrnicemi.  

Jednou z nejvýznamnějších směrnic z této oblasti je směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu 

(dále jen „PSD“), jejíž požadavky jsou promítnuty do našeho Zákona o platebním 

styku. Cílem směrnice bylo zavést harmonizovaný systém platebních služeb. 

„Komise si od jejího zavedení slibovala vznik jednotného platebního trhu bez 

existence bariér pro vstup nových poskytovatelů platebních služeb, posílení 

hospodářské soutěže, bezpečnější a zároveň transparentnější poskytování informací 

a v neposlední řadě i definici práv a povinností uživatelů a poskytovatelů platebních 

služeb.“40 

PSD vytvořila novou kategorii poskytovatelů platebních služeb, a to 

tzv. „platební instituci“. Tato instituce zpracovává platby, ale nepřijímá na rozdíl 

od bank vklady. Tím se otevřel trh s platebními službami – konkrétně 

zprostředkování plateb – i dalším subjektům než bankám. Takové instituce mohou 

také nabízet např. úvěry. Pro získání povolení platební instituce je nutno splnit 

celou řadu podmínek, jako je např. kapitálová přiměřenost či nastavení kontrolních 

a bezpečnostních systémů. V současné době ČNB eviduje 34 takových subjektů. 

Jejich regulaci vnímám jako pozitivní, jelikož společnosti poskytující úvěry či 

nebankovní půjčky, tedy operující s penězi klientů – zejména spotřebitelů41, by dle 

mého názoru měly být regulovány a dohlíženy stejně jako banky. Pokud by tomu 

tak nebylo, mohly by na trhu operovat zcela volně subjekty bez reálného krytí 

půjčovaného majetku a bez systémů sloužících k ochraně klientů, což by na klienty 

mělo negativní dopad. Proto vnímám úpravu pozitivně. 

                                                           
40 Euractiv.cz. Pravidla pro platební služby na vnitřním trhu EU: Na cestě k hlubší integraci. 

[online]. 2013 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z: http://euractiv.cz/factsheet/ekonomika-a-

euro/smernice-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-trhu-eu-na-ceste-k-hlubsi-integraci-000095/. 
41 Do této kategorie díky nové úpravě patří také SAZKA FTS a.s., Home Credit a.s. nebo 

společnosti známé z reklam, které poskytují půjčky a úvěry jako ESSOX s.r.o. či COFIDIS s.r.o. 

http://euractiv.cz/factsheet/ekonomika-a-euro/smernice-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-trhu-eu-na-ceste-k-hlubsi-integraci-000095/
http://euractiv.cz/factsheet/ekonomika-a-euro/smernice-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-trhu-eu-na-ceste-k-hlubsi-integraci-000095/
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Co se týče plateb, PSD zavedla pravidlo, že platby musí být na účet připsány 

nejpozději následující pracovní den bez ohledu na to, zda se jedná o převod v EUR, 

národní měně nebo jde o konverzi měn při převodu. Toto sjednocení v rámci 

Evropské unie je určitě výhodné pro klienty bank, kteří nyní vědí přesně, kdy 

nejpozději jejich peněžní prostředky dorazí, a spolehlivost bezhotovostního 

platebního styku se tím zvyšuje. I pro obchodní transakce je výhodné, když smluvní 

strany mohou počítat s přesnými daty, kdy bude transakce vypořádána. Některé 

banky v rámci konkurenčního boje dokonce zpracovávají platby ještě rychleji, jak 

se o tom přesvědčil server měšec.cz, který rychlost převodů otestoval v roce 2014.42 

Poplatky za platební transakce se nadále rozdělují mezi plátce a příjemce, 

přičemž poplatek je účtován jejich zprostředkovatelem. Mohou být i nulové, nebo 

je může zcela nést příjemce.  

PSD obsahuje dále harmonizované požadavky na informace, které musí všichni 

poskytovatelé služeb splnit s cílem zvýšit transparentnost pro uživatele. PSD také 

harmonizuje právní prostředí pro fungování SEPA plateb. To jistě přispívá 

k primárnímu cíli PSD, kterým je jednotný trh platebních služeb, zvýšení 

konkurence a ochrana spotřebitele. 

Platby v EUR v rámci SEPA umožňují platby mezi členskými státy Evropské 

unie za stejných podmínek jako u plateb vnitrostátních. Tento projekt vznikl v roce 

2002 z iniciativy Evropské rady pro platební styk (dále jen „EPC“). EPC je 

orgánem evropských bank, který má rozhodovací a koordinační pravomoci v otázce 

sjednocení podmínek pro provádění plateb. V rámci eurozóny je tak možné díky 

SEPA prostřednictvím jediného platebního účtu provádět bezhotovostní transakce 

v EUR a využívat přímého inkasa. Pro všechny platby v EUR pak stačí jedna 

platební (kreditní nebo debetní) karta. Zúčtování SEPA plateb zajišťuje Evropský 

sektor zúčtování a vypořádání, který má za cíl zajistit dosažitelnost všech příjemců 

plateb v eurozóně pomocí nástrojů SEPA. Na tom se podílí také poskytovatelé 

infrastruktury, např. automatizovaná clearingová střediska a zpracovatelé 

platebních karet. Pro zúčtování přeshraničních i vnitrostátních malých plateb 

v EUR Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) vyvinul STEP2, první 

celoevropské automatizované clearingové středisko. Myšlenkou původně bylo, že 

                                                           
42 Měšec.cz. TEST: Jak dlouho trvá převod peněz z banky do banky? [online]. 2014 [cit. 2017-11-

18]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/test-rychlost-plateb-mezi-bankami-jak-dlouho-trva-

prevod-penez/.  

https://www.mesec.cz/clanky/test-rychlost-plateb-mezi-bankami-jak-dlouho-trva-prevod-penez/
https://www.mesec.cz/clanky/test-rychlost-plateb-mezi-bankami-jak-dlouho-trva-prevod-penez/
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proces implementace SEPA nástrojů (úhrada, inkaso) bude probíhat samoregulací. 

Nicméně toto nebylo efektivní, a proto Evropská komise vytvořila nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009, o přeshraničních platbách 

ve Společenství. V roce 2012 pak bylo přijato nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky 

pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, a tímto 

právně zakotvila požadavek na sjednocení poskytování úhrad a inkasa 

denominovaných v EUR v celém Evropském hospodářském prostoru.43 Sjednocení 

pravidel pro tzv. SEPA platby vnímám veskrze pozitivně. Součástí závazku členství 

v Evropské unii je také přijetí jednotné měny euro, a proto by způsoby provádění 

transakcí v této měně měly mít jednotné standardy. Klienti ze zemí Evropské unie, 

které zatím nepřijaly euro, by však neměli být diskriminováni. Proto je dle mého 

názoru pozitivní i fakt, že pravidla SEPA plateb musely implementovat i státy, které 

euro nemají. 

Právě směrnici PSD bylo třeba transponovat do právního řádu České republiky 

a vznikl tak nový Zákon o platebním styku, jelikož starou úpravu by bylo složité 

takto rozsáhle novelizovat.44 Výše zmíněná nařízení jsou přímo aplikovatelná. 

S velkým rozvojem technologií, zejména v oblasti platebních karet či plateb 

přes internet nebo mobilní telefon, bylo nutno upravit i směrnici PSD. V roce 2012 

vznikla tzv. Zelená kniha s názvem „Na cestě k integrovanému evropskému trhu 

plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“, která 

otevřela diskuzi o možných důsledcích tohoto rozvoje a o nutnosti harmonizovat 

tuto roztříštěnou oblast v rámci Evropské unie. Na základě této Zelené knihy byla 

pak přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366, 

o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 

2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 

2007/64/ES (dále jen „PSD2“). 

                                                           
43 Poskytovatelé ze zemí eurozóny museli do srpna 2014 začít realizovat úhrady a inkasa podle 

pravidel SEPA, neboť se jedná o platby v EUR, tedy poskytovat tyto produkty ve vnitrostátním 

i přeshraničním platebním styku na shodných technologických principech a za stejných podmínek. 

Země mimo eurozónu, tedy i Česká republika, měly dosáhnout dosažitelnosti do 31. října 2016. 

Více informací je k naleznutí na stránkách České bankovní asociace, dostupné na 

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/sepa. 
44 Důvodová zpráva, str. 63 a násl., Sněmovní tisk 860/0: část č. 1/7, Vládní návrh zákona o 

platebním styku – EU - RJ. In: V. volební období. 2009. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0. 

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/sepa
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
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PSD2 rozšiřuje teritoriální i měnovou působnost směrnice PSD, posiluje práva 

spotřebitelů ve vztahu k převodům mimo Evropskou unii, klade vyšší nároky 

na bezpečnost plateb po internetu a na autentizaci klientů. Jejím cílem je ještě více 

integrovat a zefektivnit trh platebních služeb v Evropě, zajistit stejné podmínky pro 

poskytovatele platebních služeb, lépe zajistit bezpečnost a ochranu klientů 

a podpořit snížení cen platebních služeb.45 

Nově regulovanou službou je tzv. platební iniciace, kdy plátce může iniciovat 

platbu ze svého platebního účtu bez platební karty prostřednictvím internetu – mezi 

internetovými stránkami obchodníka a internetovým bankovnictvím poskytovatele 

platebních služeb plátce existuje tzv. softwarový most.46 V souvislosti s ní vyvstává 

řada otázek, a to zejména z hlediska bezpečnosti, ochrany spotřebitele, ochrany 

osobních údajů, bankovního tajemství a případné odpovědnosti za škodu. 

Poskytovatelé takových služeb tedy musí být regulováni stejně jako ostatní platební 

instituce, dohlíženi a musí nést odpovědnost za případné neautorizované či 

nesprávně provedené transakce. Touto novou platební službou a také službou 

informování o účtu se platební služby otevírají externím poskytovatelům – 

tzv. třetím stranám (TPP). Tyto instituce budou muset splnit požadavky pro 

oprávněné poskytovatele platebních služeb a služby budou moci být poskytovány 

jen s výslovným souhlasem klienta. 

Je to tedy zcela jistě krok kupředu k tzv. otevřenému bankovnictví. Tento termín 

se používá jako opak k tradičnímu bankovnictví, jak ho známe dnes, tedy otevřený 

model „založený na předávání a sdílení dat se souhlasem klienta mezi účastníky 

širšího bankovního ekosystému.“47 V praxi to znamená, že banky budou s novými 

externími poskytovateli sdílet klientské informace (např. informace o účtech 

klientů). Toto aktuálně bude platit o poskytovatelích služby informování o účtu. 

Do budoucna by to však s rozšiřováním služeb poskytovaných třetími stranami 

mohlo znamenat revoluci v bankovnictví z hlediska sdílení klientských dat napříč 

                                                           
45 Deloitte LLP. Jak prosperovat v nejisté budoucnosti Otevřené bankovnictví a PSD2 [online]. 

2017 [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: https://edu.deloitte.cz/cs/Content/DownloadPublication/open-

banking-2017. 
46 TORNOVÁ, Jarmila. PSD 2 – regulace platebních služeb v novém kabátě. epravo.cz [online]. 

2016 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/psd-2-regulace-platebnich-

sluzeb-v-novem-kabate-100956.html. 
47 Deloitte LLP. Jak prosperovat v nejisté budoucnosti Otevřené bankovnictví a PSD2 [online]. 

2017 [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: https://edu.deloitte.cz/cs/Content/DownloadPublication/open-

banking-2017, str. 2. 

https://edu.deloitte.cz/cs/Content/DownloadPublication/open-banking-2017
https://edu.deloitte.cz/cs/Content/DownloadPublication/open-banking-2017
https://www.epravo.cz/top/clanky/psd-2-regulace-platebnich-sluzeb-v-novem-kabate-100956.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/psd-2-regulace-platebnich-sluzeb-v-novem-kabate-100956.html
https://edu.deloitte.cz/cs/Content/DownloadPublication/open-banking-2017
https://edu.deloitte.cz/cs/Content/DownloadPublication/open-banking-2017
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bankami a externími poskytovateli platebních služeb. „Výměna a sdílení 

klientských dat by měly vést k postupnému vyrovnání postavení tradičních a nových 

účastníků trhu a k posílení konkurence. Ještě důležitější je, že otevřené bankovnictví 

urychlí vznik nových produktů a služeb, jaké jsme si v nedávné době ani nedokázali 

představit.“48 Jak ale uvádí i výše citovaná studie Deloitte, fenomén otevřeného 

bankovnictví může PSD2 přinést spíše ve středně až dlouhodobém horizontu. Bude 

zejména nutné se vypořádat se stále se zvyšujícími požadavky na ochranu osobních 

údajů, např. v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), a také bude záležet, jak se ke 

spolupráci s těmito poskytovateli postaví tradiční banky. 

Vzhledem k tomu, že noví poskytovatelé služeb budou podléhat regulaci dle 

národních úprav, vstup těchto subjektů na trh vnímám pozitivně. S rozvojem 

moderních technologií a stále nových způsobů provádění platebního styku je 

logické, že by na trhu měly figurovat i další subjekty, které zajistí konkurenční 

prostředí a odstraní de facto existující bankovní monopol. To samozřejmě 

za podmínky, že se vhodnou právní regulací a technickými standardy podaří zajistit 

stejnou úroveň ochrany klientských informací, se kterými budou tito poskytovatelé 

nakládat. 

Z hlediska ochrany spotřebitele se u neautorizovaných transakcí PSD2 snižuje 

maximální spoluúčast na 50 EUR z původních 150 EUR. V případě krádeže 

platební karty jsou tedy zákazníci více chráněni, pokud se nejedná o podvod či 

nedbalost.49 Tuto úpravu však nevnímám jako efektivní. Nejčastěji k takovýmto 

případům dochází při odcizení a zneužití platebních karet, a to do limitu 3 x 

500 CZK, který je nastaven pro bezkontaktní platby, tedy klient reálně přichází 

maximálně o 1500 CZK. I přes různá zabezpečení, která musí obstarat vydavatelé 

platebních karet, potažmo banky, je primární odpovědností každého držitele takové 

platební karty být obezřetný a nesdělovat nikomu citlivé platební údaje, jako je PIN 

či jiné autentizační kódy z platebních karet. A v případě, že je karta odcizena, ji má 

                                                           
48 Tamtéž. 
49 Pokud byl například PIN napsaný na kartě nebo v peněžence, případně karta s identifikačními 

údaji nebyla pod dostatečnou osobní kontrolou. Měšec.cz. Při ztrátě, krádeži a zneužití karty 

přijdete díky novému zákonu o méně peněz [online]. 2017 [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: 

https://www.mesec.cz/clanky/pri-ztrate-kradezi-a-zneuziti-karty-prijdete-o-mene-penez/. 

https://www.mesec.cz/clanky/pri-ztrate-kradezi-a-zneuziti-karty-prijdete-o-mene-penez/
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klient neprodleně zablokovat skrze nonstop dostupné telefonní linky, případně 

online. Pokud vznikne další škoda i po tomto nahlášení (tedy pokud např. banka 

kartu nezablokuje), nese již v plné míře škodu banka. Spoluúčast ve výši 150 EUR 

(cca 3900 CZK) není likvidační částkou, ale motivuje dle mého názoru držitele 

platebních karet k větší obezřetnosti. To samé pak platí u plateb v zahraničních e-

shopech, nejčastěji z Číny nebo USA. Pokud je možné platbu provést bez zaslání 

ověřovací SMS zprávy, neměl by zákazník takovou platbu vůbec provádět, neboť 

zde hrozí riziko zneužití údajů o jeho platební kartě. Nová úprava tedy podle mě 

klade na banky nepřiměřené břemeno, pokud spoluúčast spotřebitelů snižuje na 

50 EUR (tedy pouhých cca 1300 CZK). Za ztracenou či odcizenou hotovost nám 

také nikdo náhradu nevyplatí, proto nespatřuji logiku v tom, proč by to 

u bezhotovostních peněžních prostředků mělo být jinak. 

Nově se bude muset změna smlouvy (stejně tak všeobecných obchodních 

podmínek či sazebníku poplatků) oznamovat nejen prostřednictvím internetového 

bankovnictví, ale také emailem.50  

Již jsem zmínila širší teritoriální působnost PSD2, a to ve smyslu požadavků 

na platby do třetích zemí v případech, kdy má jeden z poskytovatelů sídlo 

v Evropské unii (tzv. one leg transactions). Tyto transakce však již ZPS 

implementoval nad rámec směrnice PSD. Poskytovatelé mají také nové povinnosti 

z hlediska transparentnosti a poskytování informací. 

PSD2 dále zavádí přísnější bezpečnostní požadavky na poskytovatele 

platebních služeb s cílem snížit riziko podvodů u online a jiných plateb a ochránit 

údaje o klientech. Nově tedy bude nutné provádět tzv. silné ověření klienta, které 

je blíže specifikováno v regulatorním technickém standardu EBA.51 Ta má také 

za úkol vytvořit a provozovat centrální evropský rejstřík platebních institucí. 

                                                           
50 To vychází z lednového rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, dle kterého informování 

prostřednictvím internetového bankovnictví nestačí, jelikož jej klienti nepovažují za běžný 

komunikační kanál. Viz rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. ledna 2017, 

BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG proti Verein 

für Konsumenteninformation, Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d528b11149408746c2bf

bdd87f599504e7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNePe0?text=&docid=187125&pageIndex=0&d

oclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687554. 
51 Více k tomuto standardu např. MICHALEC, Filip. Silné ověření klienta podle RTS ke směrnici 

PSD2. epravo.cz [online]. 2017 [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/silne-overeni-klienta-podle-rts-ke-smernici-psd2-105724.html. 

Samotný standard je k dispozici v anglickém jazyce na webových stránkách EBA zde: 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1761863/Final+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+un

der+PSD2+%28EBA-RTS-2017-02%29.pdf. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d528b11149408746c2bfbdd87f599504e7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNePe0?text=&docid=187125&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687554
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d528b11149408746c2bfbdd87f599504e7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNePe0?text=&docid=187125&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687554
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d528b11149408746c2bfbdd87f599504e7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNePe0?text=&docid=187125&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687554
https://www.epravo.cz/top/clanky/silne-overeni-klienta-podle-rts-ke-smernici-psd2-105724.html
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1761863/Final+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+under+PSD2+%28EBA-RTS-2017-02%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1761863/Final+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+under+PSD2+%28EBA-RTS-2017-02%29.pdf
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Jako pozitivum PSD2 vnímám to, že se jedná o plnou harmonizaci, tedy že 

skutečně dojde ke sjednocení pravidel v rámci celé Evropské unie. To je 

bezpochyby dobrá zpráva i pro hospodářskou soutěž, neboť odpadnutím rozdílných 

regulací napříč členskými státy se vytvoří prostor pro působení většího množství 

konkurenčních poskytovatelů a platebních služeb. Ochrana spotřebitele, větší 

transparentnost a důraz na bezpečnost jsou jistě úctyhodné cíle, důležité však bude 

důsledné vymáhání těchto povinností a jasné uplatňování odpovědnosti nových 

poskytovatelů. Bude bezesporu zajímavé sledovat působení PSD2 jakožto první 

krok k tzv. otevřenému bankovnictví na trh platebních služeb. 

Implementace PSD2 u nás proběhne formou nového zákona o platebním styku 

s účinností k 13. lednu 2017. Více se novému zákonu věnuji v následující kapitole, 

i když jde především o doplnění vzhledem k tomu, že zákon transponuje směrnici 

PSD2. 

Spolu se směrnicí PSD2 bylo vypracováno nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební 

transakce (tzv. MIF = Multilateral Interchange Fees), které zavádí maximální výši 

mezibankovních poplatků pro obchodníky při transakcích prováděných platebními 

kartami spotřebiteli a vyslovuje zákaz zavádění dalších příplatků ze strany 

poskytovatelů platebních služeb za tyto platby. Toto nařízení vstoupilo v platnost 

8. června 2015. S účinností od 9. prosince 2015 mohou být mezibankovní poplatky 

maximální 0,2 % v případě platby debetní kartou a 0,3 % v případě platby kartou 

kreditní. To je oproti předchozí úpravě založené na základě dohody bank či 

tzv. karetních schémat poměrně velké snížení, jelikož dle údajů Evropské komise 

se výše poplatků u nás pohybovala kolem 1,2 %.52 Tímto by mělo dojít k motivaci 

obchodníků přijímat platební karty, tedy zavádět platební terminály. Karetní 

platební styk by se měl též díky nařízení zjednodušit, jelikož nařízení zakazuje 

jakákoliv územní omezení v rámci karetních schémat nebo licencí, tedy platební 

karty by měly být akceptovány na celém území Evropské unie.  

Tato úprava je však kritizována s ohledem na zkušenosti států, které poplatky 

                                                           
52 SVOBODA, David. Změny mezibankovních poplatků za platební transakce. eAdvokacie.cz 

[online]. 2017 [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky/zmeny-

mezibankovnich-poplatku-za-platebni-transakce. 

http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky/zmeny-mezibankovnich-poplatku-za-platebni-transakce
http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky/zmeny-mezibankovnich-poplatku-za-platebni-transakce
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takto „zastropovaly“ (např. Španělsko53 či Austrálie). Ke snížení cen nedošlo, 

a naopak banky zdražily jiné své služby, celkový poplatek za přijímání karet 

(skládající se také z poplatku pro karetní společnost, poplatku za terminál a odměnu 

bankám za zajišťování dalších služeb spojených s jeho servisem, klientskou 

podporou a také monitoringem podezřelých plateb) se nesnížil, důsledkem bylo 

znevýhodnění používání elektronických platebních prostředků v porovnání 

s hotovostním stykem, což není žádoucí vzhledem k tomu, že hotovost je 

nejnákladnější platební prostředek a navíc podporuje šedou ekonomiku. Jednotný 

limit také nezohledňuje specifika jednotlivých zemí, není variabilní. Z těchto 

důvodů se mi regulace nařízením jeví jako neefektivní a nevhodná k dosažení cíle 

zlevnění platebních služeb.  

Jako pozitivní naopak vnímám zrušení územního omezení pro příjem platebních 

karet. To zcela jistě usnadní mobilitu osob, například studentů na studijních 

pobytech. Sama jsem se setkala s tím, že jsem si musela založit nový platební účet 

v Německu, aby mi byla vydána platební karta německé asociace Central Credit 

Committee, protože běžné karty společnosti Visa či MasterCard ve většině 

německých obchodů nepřijímali. To již do budoucna nebude potřeba, jelikož 

platební terminály budou číst veškeré typy platebních karet. 

V neposlední řadě pak zmíním směrnici Evropského parlamentu a Rady 

č. 2014/92/EU, o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, 

změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky 

(dále jen „PAD“), jejíž transpozice do českého Zákona o platebním styku je více 

rozebrána v části mé práce, která se týká platebních účtů. Třemi oblastmi, kterými 

se směrnice PAD zabývá, jsou: 

1. Porovnatelnost poplatků za platební služby   

2. Přístup k platebnímu účtu 

3. Změna platebního účtu 

 

 

                                                           
53 „Téměř šedesátiprocentní pokles mezibankovních poplatků vedl ve Španělsku v letech 2006 

až 2010 sice k tomu, že se jejich evidovaný objem snížil v souhrnu o více než 3,3 miliardy EUR, ale 

spotřebitelé to nijak pozitivně nepocítili. Naopak – došlo v průměru k více než 

padesátiprocentnímu navýšení poplatků za užívání platební karty.“ Zdroj: ekonom Lukáš 

Kovanda, dostupné z: https://www.penize.cz/platebni-karty/306615-obchodnici-usetri-na-

poplatcich-za-platby-kartou-vam-zbozi-nezlevni. 

https://www.penize.cz/platebni-karty/306615-obchodnici-usetri-na-poplatcich-za-platby-kartou-vam-zbozi-nezlevni
https://www.penize.cz/platebni-karty/306615-obchodnici-usetri-na-poplatcich-za-platby-kartou-vam-zbozi-nezlevni
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Směrnice si klade za cíl zejména zpřístupnit tzv. základní platební služby všem 

spotřebitelům, zvýšit transparentnost a srozumitelnost informací poskytovaných 

poskytovateli platebních služeb spotřebitelům, umožnit objektivní porovnatelnost 

služeb a v neposlední řadě též podpořit fungování jednotného trhu platebních služeb 

tak, aby spotřebitelé nebyli diskriminováni a mohli naplno využívat jeho výhod bez 

ohledu na hranice členských států.54  

Z oblasti porovnatelnosti poplatků za platební služby, které se již dále 

v této práci nevěnuji, přináší směrnice povinnost zavedení jednotného označení 

platebních služeb spojených s platebním účtem. Každý členský stát tak měl za úkol 

sestavit seznam nejběžnějších zpoplatněných služeb souvisejících s platebním 

účtem poskytovaných na jeho území. Tyto seznamy pak budou vyhodnoceny na 

evropské úrovni a cílem je do budoucna vydat právní předpis (nařízení či směrnici) 

obsahující tyto služby a jejich definice tak, aby byly jednotné po celé Evropské unii 

a spotřebitel měl tedy jistotu, že v každém členském státě bude mít určitým 

způsobem pojmenovaná služba totožný obsah. 

Dále směrnice vyslovuje požadavek, aby měli spotřebitelé přístup k nejméně 

jedné nezávislé webové stránce porovnávající poplatky, které jsou uživatelům 

platebních služeb účtované za služby dle předchozího odstavce. Tyto webové 

stránky tak spotřebitelům umožní snadno porovnat ceny a jiné podmínky 

jednotlivých poskytovatelů platebních služeb v daném členském státě. Je tedy 

kladen požadavek také na provozovatele takových stránek – musí zajistit rovné 

zacházení při zobrazování výsledků srovnávání, řádné porovnávání bez 

diskriminace poskytovatelů platebních služeb a také pravidelnou aktualizaci. 

Informace podávané spotřebitelům pak musí být jasné a srozumitelné 

a porovnávání musí probíhat na základě objektivních kritérií. V případě 

nesprávných výsledků srovnání nebo jiných pochybení na straně provozovatele 

bude muset být zaveden vhodný postup k přijímání podnětů a upozornění na tyto 

skutečnosti.  

Dle mého názoru je tato nová úprava pozitivní ve smyslu zajištění větší jistoty 

a informovanosti spotřebitelů. Důsledkem této regulace by mělo být sjednocení 

platebních služeb, tedy spotřebitel si v přeshraničním platebním styku bude vždy 

jistý, co má od dané platební služby očekávat. Navíc bude moci snadno vyhledat 

                                                           
54 JINDŘICHOVÁ, Denisa. Posílení postavení spotřebitele v platebním styku jako jeden z cílů 

směrnice o základním platebním účtu. Obchodněprávní revue (3/2016). 
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pro něj nejvýhodnějšího poskytovatele těchto služeb, a to online na webových 

srovnávačích, které dle nové regulace již budou muset nabízet aktuální a pravdivé 

informace o platebních službách a poplatcích za ně. Úpravu tedy považuji za 

přínosnou. 

Základnímu platebnímu účtu a procesu změny platebního účtu se podrobněji 

věnuji ve třetí kapitole. 

Důležitým „balíčkem“ předpisů týkajících se především praní špinavých peněz 

přijatým 5. června 2015 jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/847 ze dne 20. května 2015, o informacích doprovázejících převody 

peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 

a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice 

Komise 2006/70/ES. Nová úprava má za cíl přiblížit se mezinárodním 

standardům.55 Nařízení stanoví pravidla pro informace o plátcích a příjemcích, 

které je povinnost uvádět při provádění převodu peněžních prostředků, kdy alespoň 

jeden ze zapojených poskytovatelů platebních služeb má sídlo v členském státě 

Evropské unie. Cílem je předcházení, odhalování a vyšetřování praní peněz 

a financování terorismu. Směrnice pak zakotvuje např. hloubkovou kontrolu klienta 

či oznamovací povinnost, aby se předcházelo využívání finančního systému 

Evropské unie k praní peněz a financování terorismu. Česká republika směrnici 

transponovala do zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s účinností od 1. července 2017.56 

Byť úprava praní peněz úzce souvisí s problematikou platebního styku, z důvodu 

rozsahu této práce se jí zde podrobně nevěnuji. 

 

 

                                                           
55 Reagují především na tzv. čtyřicet doporučení Finančního akčního výboru FATF z roku 2012 

nazvané Mezinárodní standardy v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření 

zbraní hromadného ničení. 
56 INDRUCHOVÁ, Eva. Nová směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní 

špinavých peněz. Bulletin-advokacie.cz [online]. 2015 [cit. 2017-11-08]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/nova-smernice-o-predchazeni-vyuzivani-financniho-systemu-k-

prani-spinavych-penez?browser=mobi. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/nova-smernice-o-predchazeni-vyuzivani-financniho-systemu-k-prani-spinavych-penez?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/nova-smernice-o-predchazeni-vyuzivani-financniho-systemu-k-prani-spinavych-penez?browser=mobi


 

25 
 

Z oblasti soft-law pak za zmínku jistě stojí tzv. Obecné pokyny k bezpečnosti 

internetových plateb57, které jsou výtvorem orgánu EBA a byly vydány v roce 

2014. Tento dokument obsahuje obecné pokyny a členské státy, zejména tedy 

poskytovatelé platebních služeb a příslušné orgány, by měly vynaložit veškeré úsilí, 

aby se jimi řídily. Byly vydány v souladu se směrnicí PSD a stanoví soubor 

minimálních požadavků v oblasti bezpečnosti internetových plateb a dále definují 

pojmy jako autorizace, či autentizace. Obsahují například povinnost obchodníků 

ověřit totožnost plátce před realizací transakce a také zavedení pravidelných kontrol 

a hodnocení a řízení případných rizik. V případě, že obchodník uchovává citlivé 

platební údaje bez dostatečných bezpečnostních opatření, poskytovatel na toto musí 

zareagovat, a to buď tím, že ochranu začne prosazovat přes smluvní závazek, 

případně pokud nedojde k nápravě, odstoupí od smlouvy s takovým obchodníkem. 

Pokyny dále obsahují pravidla informování EBA o implementaci pravidel 

do vnitrostátních právních řádů. Byť samotný dokument není právně závazný, státy 

mají na základě nařízení o zřízení orgánu EBA58 oznamovací povinnost vůči orgánu 

EBA, zda se pokyny hodlají řídit, anebo uvést důvody proč ne. Informace o tom, 

které členské státy se vyjádřily v tom smyslu, že se pokyny řídit nechtějí, případně 

nesplnily svou oznamovací povinnost vůbec, jsou zveřejněny na webových 

stránkách EBA. Nezávisle na těchto pokynech bylo také v roce 2013 vydáno 

Doporučení pro bezpečnost internetových plateb Evropskou centrální bankou 

obsahující nezávazná doporučení obdobná pokynům dle předchozího zmíněného 

dokumentu. Ke směrnici PSD2 bude do roku 2018 vydáno 6 regulatorních 

technických standardů (RTS) a 5 obecných pokynů vydaných EBA ve 

spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB).  

Jak je vidět, evropská úprava platebního styku je velice rozsáhlá a neustále jsou 

přijímány nové předpisy s rozvojem nových technologií a způsobů platebního styku 

tak, aby úroveň těchto služeb byla na evropské úrovni co nejvíce harmonizována 

a právní úprava odpovídala moderním nástrojům platebního styku. Toto shledávám 

jako pozitivní cíl, neboť jednotnost platebních služeb a rovnost podmínek po celé 

                                                           
57 European Banking Authority. Guidelines on Security of Internet Payments. 2014. Dostupné z: 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1004450/EBA_2015_CS+Guidelines+on+Internet+P

ayments.pdf/a2305991-71b2-4411-9f1c-ebd31129ad8f. 
58 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1004450/EBA_2015_CS+Guidelines+on+Internet+Payments.pdf/a2305991-71b2-4411-9f1c-ebd31129ad8f
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1004450/EBA_2015_CS+Guidelines+on+Internet+Payments.pdf/a2305991-71b2-4411-9f1c-ebd31129ad8f
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Evropské unii přináší výhody klientům, kteří se díky tomu lépe orientují a snáze 

porovnají služby v té či oné zemi u různých poskytovatelů. Evropská unie směřuje 

novou úpravou (zejména směrnicí PSD2) k režimu tzv. otevřeného bankovnictví, 

což bude pro současný tradiční model velká výzva. Otázkou je však skutečný dopad 

těchto předpisů, neboť, jak jsem již zmínila, některé možná jdou svou úpravou až 

příliš daleko a přílišná regulace některých odvětví (např. výše zmíněné 

mezibankovní poplatky) se neukázala jako vhodnou již v minulosti. Jako 

nevhodnou změnu také vnímám snížení spoluúčasti klientů při neautorizované 

transakci, neboť primárně obezřetní, co se týče citlivých platebních informací, 

by měli být především klienti. 

Neustále přibývající evropská legislativa se samozřejmě promítá do českého 

právního řádu, a to buď přímo aplikovatelnými nařízeními, nebo implementací 

směrnic do textů českých zákonů. V následující podkapitole tedy rozeberu i českou 

právní úpravu platebního styku.  

2.4. Právní úprava bezhotovostního platebního styku v České republice 

Jak jsem již zmínila v úvodu, regulace platebního styku v České republice je 

zejména úpravou veřejnoprávní. Konkrétněji spadá do norem finančního práva, a to 

jeho tzv. nefiskální oblasti. Hlavním zákonem této oblasti je bezesporu Zákon 

o platebním styku. Ten s účinností od 1. listopadu 2009 nahradil úpravu z roku 

2002, a to zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, 

elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, který, stejně jako 

současná úprava, implementoval do českého právního řádu ustanovení předpisů 

evropského práva, a to konkrétně ta týkající se úpravy provádění bezhotovostních 

převodů peněžních prostředků59, vydávání a užívání elektronických peněz60 

a úpravy platebních systémů61. Současný ZPS pak implementuje především 

směrnici PSD, kterou jsem popsala v předchozí podkapitole. 

Zákon o platebním styku je rozdělen na osm částí. První část – obecná 

ustanovení – obsahuje předmět úpravy a vymezení některých pojmů, jako například 

                                                           
59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/5/ES, o přeshraničních převodech. 
60 Doporučení Komise 97/489/ES, o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky, 

a zejména o vztahu mezi vydavatelem a držitelem a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2000/46/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu 

a o obezřetnostním dohledu nad touto činností. 
61 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/26/ES, o neodvolatelnosti zúčtování v platebních 

systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. 
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již dříve popsaný plátce a příjemce, platební služby nebo elektronické peníze. 

Předmětem úpravy je pak činnost osob oprávněných poskytovat platební služby 

a vydávat elektronické peníze, platební systémy, práva a povinnosti poskytovatelů 

a uživatelů platebních služeb, vydavatelů a držitelů elektronických peněz, 

provozovatelů srovnávacích stránek, jednotné označování služeb spojených 

s platebním účtem, postup při změně platebního účtu a přístup k platebnímu účtu.62  

Část druhá reguluje osoby oprávněné poskytovat platební služby a vydávat 

elektronické peníze a upravuje podmínky, které je potřeba naplnit pro získání 

povolení či registraci pro činnost dané osoby. Jak jsem již zmínila výše, pojem 

platební instituce byl zaveden směrnicí PSD stejně jako požadavky na jejich 

fungování. Ty osoby, které nenaplní požadavky ZPS a nekvalifikují se tak jako 

platební instituce nebo instituce elektronických peněz, mají možnost působit jako 

poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu či vydavatelé elektronických 

peněz malého rozsahu. Tímto se staly osoby poskytující tyto služby regulovanými 

a není možné tyto služby provozovat bez registrace či povolení, což je jistě 

bezpečnější a výhodnější pro uživatele těchto služeb. 

Část třetí upravuje platební systémy, a to přístup k nim, a dále platební systémy 

s neodvolatelností zúčtování. Tomuto tématu jsem se podrobněji věnovala v první 

kapitole. 

Část čtvrtá poté upravuje práva a povinnosti při poskytování platebních služeb, 

tedy práva a povinnosti osob vymezených v části druhé. Stanovuje tedy například 

lhůty pro provádění transakcí, odpovědnost poskytovatelů či proces autorizace 

platebních transakcí. Upravuje také smlouvu o platebních službách a s tím 

související informační povinnost poskytovatelů platebních služeb, včetně 

povinnosti předsmluvní. Obdobně pak upravuje práva a povinnosti při vydávání 

elektronických peněz. 

Část pátá představuje transpozici směrnice PAD, o níž jsem se zmínila již 

v souvislosti s evropskou právní úpravou a jejíž částí se zabývá celá třetí kapitola 

mé práce. Je zde tedy upravena porovnatelnost služeb spojených s platebním účtem, 

změna platebního účtu a tzv. základní platební účet. 

V části šesté najdeme přestupky a sankce za ně, a to v oblasti poskytování 

platebních služeb, vydávání elektronických peněz či při provozování platebního 

                                                           
62 § 1 ZPS. 
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systému. Tato část byla novelizována k 1. červenci 2017 zákonem č. 183/2017 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. 

Část sedmá se věnuje kontrole a dohledu včetně opatření k nápravě, a část osmá, 

tedy ustanovení společná, přechodná a závěrečná, obsahuje mimo obvyklých 

ustanovení také výčet seznamů a registrů, které vede ČNB a její zmocnění k přijetí 

některých vyhlášek souvisejících se Zákonem o platebním styku. Jedná se tedy 

o celkem komplexní úpravu, která od svého přijetí v roce 2009 nasává stále novou 

evropskou legislativu. Nedá se však říci, že by ZPS upravoval všechny aspekty 

platebního styku. To by nebylo ani kýžené, neboť novelizace zákonů trvá zpravidla 

delší dobu a určité otázky je třeba řešit rychleji a přijmout potřebná opatření. 

Realizace platebního styku je tedy také regulována vyhláškami, popřípadě 

doporučeními ČNB. Jako reakci na často kladené dotazy či podněty laické i odborné 

veřejnosti a pro sjednocení praxe v aplikaci zákona ze strany regulovaných subjektů 

ČNB vydává také tzv. Výkladová stanoviska k vybraným ustanovením zákona 

o platebním styku.63 Z vyhlášek zmíním například vyhlášku č. 169/2011 Sb., 

o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, vyhlášku č. 140/2011 

Sb. ze dne 12. května 2011, o platebních systémech s neodvolatelností 

zúčtování, která stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací ČNB 

a vzory tiskopisů potřebných k získání povolení od ČNB. Dále také vyhlášku 

č. 141/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, 

institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého 

rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu obsahující vzory 

tiskopisů a příloh žádostí a oznámení těchto subjektů. V neposlední řadě je to také 

vyhláška č. 142/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o předkládání informací 

platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli 

platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého 

rozsahu České národní bance, která stanoví obsah, formu, lhůty a způsob 

poskytování informací vykazujícími subjekty ČNB.64 

                                                           
63 Ty jsou aktualizovány podle potřeby. Poslední verze je z roku 2013 a je k dispozici na 

webových stránkách ČNB zde: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/vykladov

a_stanoviska/download/vykladova_stanoviska_zakona_o_plat_styku_k_20130213.pdf. 
64 Tyto vyhlášky jsou dostupné na stránkách ČNB zde: 

https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/. 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/vykladova_stanoviska/download/vykladova_stanoviska_zakona_o_plat_styku_k_20130213.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/vykladova_stanoviska/download/vykladova_stanoviska_zakona_o_plat_styku_k_20130213.pdf
https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/
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Další specifické oblasti pak upravují například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním 

arbitrovi, zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti či zákon č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance. Úprava aspektů platebního styku v těchto zákonech má 

mnohdy nějakou logiku pro své vyčlenění z úpravy ZPS. Co ale v ZPS podle mého 

názoru chybí, je například jasná definice neautorizované transakce, i když s tímto 

pojmem ZPS v několika ustanoveních pracuje. Dále chybí regulace tzv. virtuálních 

měn, což je téma velice aktuální, nicméně natolik obsáhlé, že by na jeho pokrytí 

tato práce ani zdaleka nestačila. O jednotlivých úpravách ve výše zmíněných 

zákonech se ještě zmíním.  

Co je ale zcela jistě na místě zmínit, je nový zákon o platebním styku, který byl 

dne 24. října 2017 podepsán prezidentem a dne 13. listopadu 2017 vyhlášen ve 

Sbírce zákonů v částce 129 pod číslem 370/2017 Sb. O něm jsem se již okrajově 

zmínila v souvislosti se směrnicí PSD2. Historie se tedy opakuje. Stejně jako kvůli 

směrnici PSD byl v roce 2009 přijat Zákon o platebním styku, kvůli nové směrnice 

PSD2 je přijímán nový zákon o platebním styku s účinností od 13. března 2017, což 

je datum, kdy uplyne transpoziční lhůta. Novela stávajícího ZPS byla vyhodnocena 

jako nevhodný způsob transpozice z důvodu zajištění přehlednosti právního řádu.65 

Nový zákon tedy v reakci na směrnici bude obsahovat vedle dosavadní úpravy také 

úpravu silného ověření uživatele, snížení limitu odpovědnosti uživatele při 

neautorizované transakci, úpravu blokace peněžních prostředků, dvě nové platební 

služby - informování o platebním účtu a nepřímé dání platebního příkazu, tedy 

regulaci tzv. inovativních způsobů placení, dále potvrzení o zůstatku peněžních 

prostředků či elektronické osvědčení totožnosti. Nový zákon zavádí také nový 

regulovaný subjekt tzv. správce informací o platebním účtu. V úvodních 

ustanoveních také přibudou odkazy na další evropskou legislativu. V paragrafu 

§ 263 jsou pak obsažena zmocnění pro ČNB, neboť všechny vyhlášky, které 

provádějí ZPS, se s účinností nového zákona zrušují. 

Je zřejmě ještě brzy na to hodnotit novou úpravu, zda se jedná o zdařilou 

implementaci směrnice PSD2. Nový zákon nesporně ulehčí orientaci v předpisu, 

jelikož ZPS kvůli svým častým novelám obsahoval paragrafy jako 73f nebo 

                                                           
65 Důvodová zpráva, str. 119, Sněmovní tisk 1059/0: část č. 1/8, Vládní návrh zákona o platebním 

styku - EU - RJ. In: VII. volební období. 2017. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1059&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1059&CT1=0
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dokonce 124za. Nový zákon bude tedy alespoň v tomto ohledu přehlednější. 

U poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických 

peněz malého rozsahu dochází ke změně registračního principu oprávnění 

k činnosti na povolovací, můžeme tedy očekávat prodloužení nových správních 

řízení o udělení povolení k činnosti těchto subjektů.66 Co se týče informování 

klientů o změně uzavřených smluv (včetně všeobecných obchodních podmínek či 

sazebníku poplatků), povinnost informovat klienta nejen prostřednictvím 

internetového bankovnictví, ale také emailem nový zákon o platebním styku 

nepřevzal. Z textu původního vládního návrhu vyplývala, avšak v Poslanecké 

sněmovně bylo ustanovení změněno tak, že z něj výše uvedená povinnost již přímo 

nevyplývá. Vzhledem k poměrně pozdnímu legislativnímu procesu – zákon se začal 

projednávat až letos v březnu – však Senát zákon schválil i s tímto nešťastným 

pozměňovacím návrhem, jinak by se zřejmě, vzhledem ke konci volebního období 

Poslanecké sněmovny, zákon nestihl projednat znovu a Česká republika by tak 

nestihla směrnici PSD2 včas transponovat. Bude tedy nutné při výkladu tohoto 

ustanovení používat tzv. eurokonformní výklad tak, aby byl zajištěn soulad 

s evropským právem.67 V ostatních aspektech nový zákon odpovídá ustanovením 

směrnice PSD2. Oproti legislativnímu procesu, který probíhal skoro na poslední 

chvíli, se poskytovatelé platebních služeb na PSD2 připravovali poměrně dlouho 

dopředu. Z vlastní zkušenosti vím, že obchodní podmínky tak, aby odpovídaly nové 

úpravě, byly připravovány s předstihem a nečekalo se tudíž na tuzemskou právní 

úpravu. Proto si myslím, že se zavedením nově upravených oblastí nebude problém, 

neboť české banky jsou na nový zákon připraveny. 

Dalo by se říci, že ZPS je jakousi alfa omegou regulace platebního styku 

v České republice. To ale neznamená, že bychom měli opomenout i další zákony, 

které upravují některé aspekty platebního styku. Bezesporu je to zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách, který stanoví základní pravidla pro podnikání bankovních institucí 

v tuzemsku, jelikož právě banky budou nejčastěji stát na druhé straně vztahu 

s klientem jako poskytovatelé platebních služeb. Dalším souvisejícím zákonem je 

                                                           
66 SCHEJBAL, Lumír. Nový zákon o platebním styku přinese od 13.1.2018 mnoho změn. Právní 

blog SCHEJBAL&PARTNERS [online]. 2017 [cit. 2017-11-09]. Dostupné z: 

https://akschejbal.cz/novy-zakon-o-platebnim-styku-prinese-od-13-1-2018-mnoho-zmen. 
67 PROKEŠ, Jan. Senát schválil zákon o platebním styku i s kritizovaným pozměňovacím návrhem. 

Právní rádce [online]. 2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-

65914360-pri-ztrate-karty-zaplati-klienti-bank-mene-senat-schvalil-zakon-o-platebnim-styku. 

 

https://akschejbal.cz/novy-zakon-o-platebnim-styku-prinese-od-13-1-2018-mnoho-zmen
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65914360-pri-ztrate-karty-zaplati-klienti-bank-mene-senat-schvalil-zakon-o-platebnim-styku
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65914360-pri-ztrate-karty-zaplati-klienti-bank-mene-senat-schvalil-zakon-o-platebnim-styku
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zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, neboli tzv. AML zákon, na který navazuje 

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. Tyto předpisy se týkají praní špinavých peněz, k němuž 

může docházet právě prostřednictvím bezhotovostních operací, a je nutné, aby 

finanční instituce svými postupy a procesy minimalizovaly riziko legalizace výnosů 

z trestné činnosti. Zákon implementuje pravidla stanovená evropskými předpisy 

z tzv. „balíčku“ předpisů týkajících se především praní špinavých peněz přijatých 

5. června 2015, který jsem zmiňovala v předchozí podkapitole. Zákon zejména 

vymezuje okruh potenciálně podezřelých transakcí, stanovuje, jak postupovat při 

zjištění takové transakce, a dále vymezuje subjekty povinné transakce 

vyhodnocovat prostřednictvím systému hodnocení rizik. 

Dalším předpisem je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. 

Ten stanoví, kdy jsou fyzické a právnické osoby povinny provádět platby 

bezhotovostně prostřednictvím zprostředkovatele (osoby oprávněné poskytovat 

platební služby, případně provozovatele poštovních služeb) a upravuje kontrolu 

dodržování dané povinnosti. Limitem je v současné době částka 270 000 CZK pro 

všechny platby mezi týmž poskytovatelem a příjemcem v průběhu jednoho dne. 

Limit byl snížen za účelem snížení korupčního rizika. Příjemce částky vyšší musí 

tedy její přijetí v hotovosti odmítnout, jinak se dopustí přestupku, za který je možno 

uložit pokutu až 500 000 CZK u fyzické osoby a u osoby právnické a podnikající 

fyzické pokutu do 5 000 000 CZK. Již v první kapitole, kdy jsem vymezovala 

platební styk hotovostní a bezhotovostní a zmiňovala jejich klady a zápory, jsem se 

zmínila o tendenci ústupu hotovostního platebního styku oproti bezhotovostnímu 

platebnímu styku. Tento zákon je toho důkazem, neboť je jím stanovena maximální 

částka, kterou lze platit v hotových penězích. Tendencí je navíc také snižování této 

částky, neboť v roce 2014 tato částka činila 350 000 CZK. Preferovaný způsob 

úhrady vyšších částek je tedy jednoznačně bezhotovostní a lze očekávat, že se limit 

bude dále snižovat. Transakce provedené bezhotovostně se dají snáze kontrolovat, 

plátce i příjemce je identifikován a zamezuje se tak šedé ekonomice, která je pro 

trh nepříznivá. Osobně si myslím, že do budoucna by se limit mohl dostat až na 

částku kolem 50 000 CZK, neboť i toto je velká suma pro platbu v hotovosti, pokud 

si uvědomíme, že nejvyšší českou bankovkou je 5 000 CZK, a vzhledem 
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k statistikám ohledně četnosti používání platebních karet v České republice68 nebo 

k užívání platebních účtů69 lze očekávat, že ani toto nebude pro klienty příliš 

limitující omezení. 

Předpisů vztahujících se k platebnímu styku je celá řada a bohužel rozsah této 

práce mi nedovoluje podat jejich vyčerpávající analýzu. Z dalších významných 

právních předpisů tedy zmíním ještě zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních 

a úvěrních družstvech, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi či zákon 

č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů. 

 

3. Platební účet ve světle novely Zákona o platebním styku 

3.1. Obecně k platebnímu účtu 

Bankovní účet, ať už běžný, spořící či jiný70, se stal nedílnou součástí 

každodenního života fyzických i právnických osob při jejich podnikatelských 

i nepodnikatelských činnostech. V dnešní době rychlého rozvoje moderních 

technologií je zejména běžný účet základním stavebním kamenem pro 

bezhotovostní platby přes internet, platební kartou či mobilním telefonem, tedy 

obecně pro platební styk a využívání platebních služeb. Jeho definici však v zákoně 

nenajdeme. 

Účet v právním slova smyslu je primárně zakotven v občanském zákoníku71, 

který neposkytuje jeho definici, rozlišuje pouze mezi platebním účtem upraveným 

Zákonem o platebním styku a jiným než platebním účtem72, kterým se v této práci 

zabývat nebudu.  

Obecně pak pod pojmem bankovní nebo finanční účet chápeme účet v bance 

nebo jiné finanční instituci, který zaznamenává finanční transakce (vklady 

a výběry) mezi bankou a klientem a sleduje finanční situaci účtu v každém 

okamžiku. Podle toho, jaký je na účtu zůstatek, rozlišujeme kreditní (kladný), tedy 

stav, kdy banka dluží klientovi peněžní prostředky, a debetní (záporný), kdy klient 

dluží peníze bance (toto je u běžných účtů možné např. u služby kontokorent). Účty 

                                                           
68 Viz Úvod. 
69 Viz podkapitola 3.4. 
70 Mezi tzv. bankovní účty je často zahrnován také termínovaný vklad či úvěrový účet. 
71 § 2662 až 2679 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
72 Jedná se např. o účty stavebního spoření nebo účty, které si mezi sebou vedou poskytovatelé 

platebních služeb. Na ně se nevztahuje úprava ZPS. 
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se dále dělí podle účelu otevření na depozitní, tedy vedené za účelem vkladů, 

a úvěrové, vedené za účelem bankovních úvěrů. Účet může být veden v tuzemské 

měně nebo v cizích měnách (devizové účty).  

Podle účelu účtu rozlišujeme účet běžný, který slouží k platebnímu styku 

v nejvyšší míře, tedy k hotovostním a bezhotovostním transakcím, zejména 

ke vkladům, platbám či převodům, obecně tedy k hospodaření s peněžními 

prostředky na účtu. Na něj je většinou napojena platební karta sloužící k peněžním 

transakcím či výběrům hotovosti. Spořicí účet slouží, jak již název napovídá, 

zejména ke vkladům peněžních prostředků za účelem spoření, tedy jejich uložení 

na účet s vidinou vyššího zúročení. Vklad vedený na vkladovém účtu (nebo také 

terminovaný vklad) slouží k uložení volných peněžních prostředků, zpravidla 

s vyšším úročením, ale s nemožností majitele tohoto účtu s penězi po dobu trvání 

vkladu nakládat. Některé terminované účty umožňují navyšování či snižování 

vkladu po dobu trvání vkladu, k platebnímu styku v užším slova smyslu se však 

tento typ účtu využívat nedá. Úvěrový účet slouží zejména bance či jiné finanční 

instituci, která prostřednictvím něj eviduje stav úvěru, který klientovi poskytla. 

Posledním typem účtu, který zmíním, je tzv. základní platební účet zavedený 

směrnicí PAD. Tomuto účtu se věnuji v podkapitole 3.2.73 

V ZPS poté najdeme platební účet definován jako účet, který slouží k provádění 

platebních transakcí.74 Těmi jsou vložení peněžních prostředků na platební účet, 

výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků.75 

V praxi jsou pak za platební účty považovány všechny druhy běžných účtů a spořicí 

účty, jejichž majitel z nich může vybírat či na ně vkládat peněžní prostředky bez 

nutnosti dodatečného souhlasu poskytovatele platebních služeb, u kterého je účet 

veden, případně jiného zásahu. Zásahem se rozumí např. povinnost podpisu nové 

smlouvy pro každý nový vklad či zaplacení sankce za nedodržení lhůty pro výběr.76 

Jsou to tedy účty, které lze bez omezení využívat k platebnímu styku. 

                                                           
73 MANAGEMENT MANIA. Bankovní účet (Bank Account) [online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné 

z: https://managementmania.com/cs/bankovni-ucet-bank-account,  Wikipedie. Bankovní účet 

[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovn%C3%AD_%C3%BA%C4%8Det. 
74 § 2 odst. 1 písm. c) ZPS. 
75 § 2 odst. 1 písm. a) ZPS. Peněžními prostředky jsou dle § 2 odst. 1 písm. c) ZPS bankovky, 

mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze. 
76 LIŠKA, Petr, Štefan ELEK a Karel MAREK. Bankovní obchody. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

ISBN 9788074785108, str. 85. 

https://managementmania.com/cs/bankovni-ucet-bank-account
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovn%C3%AD_%C3%BA%C4%8Det
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V této kapitole se chci zaměřit na aktuální otázky zabývající se problematikou 

platebních účtů v souvislosti s nedávnou novelou ZPS77, která mj. transponuje 

evropskou směrnici PAD.  

Cílem této kapitoly je analyzovat institut tzv. základního platebního účtu, nově 

zavedený proces tzv. switchingu neboli změny platebního účtu a v neposlední řadě 

zhodnotit dopad novely na současnou praxi poskytovatelů platebních služeb 

a postavení spotřebitelů jakožto objektů zájmu a ochrany nové úpravy. 

3.2. Základní platební účet 

3.2.1. Východiska a vlastnosti základního platebního účtu 

Jedním z požadavků směrnice PAD bylo zavedení platebního účtu se 

základními prvky u úvěrových institucí v členských státech. V českém prostředí se 

pro něj vžil název základní (platební) účet. Základními prvky se ve smyslu PAD 

i ZPS rozumí zejména vklady a výběry hotovosti, platební příkazy, inkasa, 

internetové bankovnictví a výdej a správa platebních karet. Smyslem zavedení 

takového účtu je především zajištění přístupu spotřebitelů k základním platebním 

službám a motivace spotřebitelů k širší účasti na vnitřním trhu. 

Tento požadavek by se v českém prostředí mohl zdát irelevantní – vždyť kdo 

dnes nemá účet? Navíc spousta „nových“ bank již má v nabídce účet, v rámci 

kterého lze využívat výše uvedené služby, je veden zpravidla zdarma a neklade na 

uživatele požadavek limitujícího zůstatku, ani jeho využívání neváže na další 

služby.78 Podle statistik Světové banky z roku 2014 však až 18% lidí v České 

republice vůbec účet nemá.79 Nejvíce lidí bez účtu je dle průzkumů mezi mladými 

do 18 let a dále naopak mezi obyvateli nad 65 let.80 

Pro zajímavost, ve světě je to podle statistik Světové banky 38 % dospělé 

                                                           
77 Zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony.  
78 Příkladem uvádím např. běžný účet od Equa bank a.s., Air bank a.s. nebo Fio banky, a.s. 
79 The World Bank. The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the 

World [online]. 2015 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf, tabulka na 

str. 83. 
80 Měšec.cz. Češi jsou s bankami spokojení. Rádi je ale pomlouvají a do změn se jim nechce 

[online]. 2012 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/cesi-jsou-s-bankami-

spokojeni-radi-je-ale-pomlouvaji/. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf
http://www.mesec.cz/clanky/cesi-jsou-s-bankami-spokojeni-radi-je-ale-pomlouvaji/
http://www.mesec.cz/clanky/cesi-jsou-s-bankami-spokojeni-radi-je-ale-pomlouvaji/
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populace, což jsou přibližně 2 miliardy lidí.81 Z toho však pouhá 4 % nemají účet 

z důvodu nezájmu o něj, u většiny (59 %) je problémem finanční bariéra, která jim 

neumožňuje si účet otevřít.82 A proti tomuto brojí jak Světová banka (která svůj 

program zapojení osob do bankovního systému nazvala „finanční inkluzí“), tak 

i PAD, která v preambuli hlásá volný přístup k základnímu platebnímu účtu bez 

ohledu na finanční situaci spotřebitele (např. jeho zaměstnání, výši příjmů nebo 

insolvenci) a hranice států v rámci Evropské unie. 

Od 18. září 201683 tedy úvěrové instituce mají nabízet základní platební účet 

v domácí měně všem spotřebitelům, kteří oprávněně pobývají na území Evropské 

unie. ZPS tuto povinnost zužuje84 na banky a pobočky zahraničních bank, a to 

zároveň pouze na ty, které obvykle vedou platební účty spotřebitelům.85 

Spotřebitelem ve smyslu PAD je každá „fyzická osoba, jež jedná za účelem, který 

nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkon 

jejího povolání.“86 ZPS definici spotřebitele obsahoval, avšak ta byla po novele 

vypuštěna. Užije se totiž obecná definice občanského zákoníku87: „Spotřebitelem 

je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná.“88 Základní platební účet tedy musí nabízet všechny banky poskytující 

služby spotřebitelům, tedy provozující retailové bankovnictví. 

Dalším požadavkem směrnice PAD ve vztahu k základnímu platebnímu účtu je 

eliminace diskriminace spotřebitelů na základě jejich státní příslušnosti nebo místa 

                                                           
81 The World Bank. Universal Financial Access 2020: Overview [online]. 2016 [cit. 2017-03-15]. 

Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#3. 
82 The World Bank. The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the 

World [online]. 2015 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf, str. 60. 
83 Dle směrnice PAD, novela ZPS zavádějící základní platební účet nabyla účinnosti až 1. března 

2017. 
84 Oproti PAD, která hovoří obecně o úvěrových institucích, což by v našem prostředí znamenalo 

také spořitelní a úvěrová družstva. Ta jsou ale oprávněna přijímat vklady pouze od svých členů, 

a tak jsou z nové úpravy vyňata. 
85 Neuplatní se tak např. u poboček zahraničních bank COMMERZBANK Aktiengesellschaft, 

pobočka Česká republika, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, ale 

ani u Hypoteční banky, a.s. či u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. 
86 Čl. 2 odst. 1 směrnice PAD.  
87 Důvodová zpráva, str. 21 a násl., Sněmovní tisk 745/0, Novela z. o platebním styku – EU. In:VII. 

volební období. 2016. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 
88 § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#3
http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
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pobytu89, pokud oprávněně pobývají v Evropské unii. „Osoba oprávněně 

pobývající v Unii“ je směrnicí PAD definována jako „fyzická osoba oprávněná 

pobývat v některém členském státě na základě unijních nebo vnitrostátních 

právních předpisů, včetně spotřebitelů bez trvalého bydliště a žadatelů o azyl podle 

Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, 

protokolu k této úmluvě ze dne 31. ledna 1967 a dalších příslušných mezinárodních 

smluv.“90 V bodu odůvodnění č. 36 směrnice PAD je dále požadavek, aby se tento 

pojem vztahoval též na „státní příslušníky třetích zemí již požívající práv, která jim 

přiznávají akty Unie, jako je nařízení Rady (EHS) č. 1408/7191, směrnice Rady 

2003/109/ES92, nařízení Rady (ES) č. 859/200393 a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/38/ES.94“95 Členské státy by měly mít dále možnost tento 

pojem rozšířit zejména na státní příslušníky třetích zemí, kteří se v souladu se 

zákony daného státu zdržují na jeho území.  

ZPS definici oprávněně pobývající osoby v členském státě nově upravuje 

v § 2 odst. 3 písm. k), a to jako sedm kategorií osob, které plně zahrnují požadavky 

směrnice PAD. Kromě občanů členských států a jejich rodinných příslušníků jsou 

to také cizinci, kteří oprávněně pobývají na území České republiky či zde žádají 

o udělení mezinárodní ochrany, azylanti či osoby požívající doplňkové či dočasné 

ochrany na území České republiky, osoby dle zákona upravujícího pobyt 

ozbrojených sil jiných států na území České republiky, osoby požívající výsad 

a imunit podle mezinárodního práva a konečně také osoby oprávněně pobývající na 

území jiného členského státu. Diskriminace osoby oprávněně pobývající 

v členském státě z důvodu občanství či místa pobytu je explicitně zakázaná také ve 

                                                           
89 Nebo jakéhokoliv jiného důvodu uvedeného v článku 21 Listiny, jako je např. pohlaví, barva 

pleti, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, příslušnost k národnostní menšině, zdravotní 

postižení, věk nebo sexuální orientace. 
90 Čl. 2 odst. 2 směrnice PAD. 
91 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. 
92 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků 

třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 
93 Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) 

č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato 

nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 
94  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, 

o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 

73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
95 Bod odůvodnění č. 36 směrnice PAD. 
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společných ustanoveních části páté Hlavy IV. ZPS a vztahuje se na všechny 

smlouvy o platebním účtu, tedy nejen na základní platební účet.96 

Kromě výše uvedeného je zakázána také diskriminace z důvodu finanční 

situace spotřebitele. Směrnice PAD jako příklad uvádí hledisko zaměstnání, výši 

příjmů, insolvenci nebo úvěrovou historii. Každý spotřebitel, který oprávněně 

pobývá v Evropské unii, prokáže-li tento pobyt relevantními dokumenty a nemá-li 

již v daném členském státě platební účet, by tedy měl mít možnost si základní 

platební účet otevřít bez ohledu na svou finanční situaci. 

Jak jsem již uvedla, ZPS okruh poskytovatelů platebních služeb, kteří musí 

nabízet základní platební účet, omezil na banky a zahraniční pobočky bank, přičemž 

pouze ty poskytující retailové bankovnictví (dále v této podkapitole jen „banka“). 

Toto zúžení dle mého názoru není v rozporu se směrnicí, která sice uvádí 

souhrnný pojem úvěrové instituce, na něž klade požadavek zavedení institutu 

základního platebního účtu, zároveň ale v bodě odůvodnění č. 38 uvádí požadavek 

dostatečnosti, tzn., aby základní platební účet nabízel takový počet úvěrových 

institucí, aby byla zabezpečena dosažitelnost pro všechny spotřebitele (což souvisí 

s požadavkem nediskriminace) a aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže. 

Nemusí jej tedy stricto sensu nabízet všechny úvěrové instituce. Dle směrnice PAD 

by měly členské státy vzít v potaz zejména pokrytí sítí úvěrových institucí, velikost 

území, rozmístění spotřebitelů na něm a také tržní podíl jednotlivých institucí 

včetně škály služeb, které nabízejí. ZPS tento požadavek vyřešil tak, že povinnost 

zavést základní platební účet vztáhl na všechny banky a pobočky zahraničních bank 

nabízející účty v oblasti retailu. Tím byl splněn požadavek dostupnosti pro 

spotřebitele vzhledem k tomu, že v současné době působí v České republice celkem 

17 takových bank a jejich pobočky se pak nacházejí na více než devatenácti stech 

místech v České republice.97 Dle mého názoru je tedy požadavku dostatečnosti 

a dostupnosti vyhověno. 

                                                           
96 Jedná se o § 124z ZPS. 
97 Všechny bankovní subjekty (z celkového počtu 46) nabízející retailové služby v České republice 

základní platební účet zavedly a tím bylo dosaženo 100 % naplnění požadavku směrnice PAD. 

Například mBank S.A., organizační složka či MONETA Money Bank, a.s. základní platební účet 

nenabízí jako speciální produkt, ale jako své dosavadní běžné účty vyhovující parametrům 

základního platebního účtu dle ZPS. Počty poboček dle přibližné statistiky dostupné na 

http://www.kurzy.cz/banky/.  

http://www.kurzy.cz/banky/


 

38 
 

3.2.2. Právní úprava základního platebního účtu 

Základní platební účet je upraven v ZPS v části páté nazvané Zvláštní 

ustanovení o některých platebních účtech Hlavě III Základní platební účet 

v paragrafech 124q až 124x. 

Pokud má spotřebitel zájem založit si základní platební účet, může o to požádat 

na pobočce banky či online na webových stránkách.98 Nejpozději do deseti 

pracovních dnů mu poté banka musí doručit návrh textu smluvních podmínek, které 

má obsahovat budoucí smlouva o základním platebním účtu. Tato lhůta je převzata 

ze směrnice PAD. Během následujících pěti dnů pak nesmí banka tento návrh měnit 

ani odvolat a spotřebitel má tak čas na rozmyšlenou, zda návrh přijme, nebo ne. 

Pokud přijme, je banka povinna s ním smlouvu o základním platebním účtu uzavřít. 

Dle § 124w ZPS však banka musí na svých pobočkách a webových stránkách 

zveřejnit informace o základním platebním účtu, včetně úplaty a podmínek, za 

kterých je veden. Spotřebitel tedy bude mít informace k dispozici ještě před žádostí 

o založení účtu. V praxi to tedy vypadá tak, že banky mají již vytvořeny produktové 

balíčky základních platebních účtů a společně s kompletním ceníkem 

a podmínkami je inzerují na svých webových stránkách.99 Funguje to tedy úplně 

stejně jako jakýkoliv jiný standardní bankovní produkt. 

Odmítnout založení účtu může banka jen z taxativních důvodů vyjmenovaných 

v ZPS.100 Tuto možnost má zejména, pokud již spotřebitel má veden platební účet 

v České republice a může v rámci něho čerpat základní platební služby. Těmi jsou 

dle § 124s ZPS zřízení a vedení účtu, vkládání a výběry hotovosti, úhrady a trvalé 

příkazy, odchozí inkasa, převody peněz, vydání a správa debetní platební karty 

a internetové bankovnictví. To odpovídá požadavkům směrnice PAD, která 

základní služby popisuje jen o něco šířeji.101 Kritériem PAD i ZPS je, aby tyto 

služby byly poskytovány v rozsahu a způsobem, jakým je banka poskytuje 

uživatelům ostatních účtů. Pokud však spotřebitel bance doloží, že byl vyrozuměn 

                                                           
98 To pouze u některých. Nelze to například u Equa Bank a.s., PPF banky a.s. či u Expobank CZ 

a.s., zde musí spotřebitel na pobočku. 
99 Např. Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. či Raiffeisenbank a.s. Naopak 

pouze na vyžádání podává informace o základním platebním účtu Air Bank a.s. či Sberbank CZ, 

a.s. 
100 § 124q odst. 3 a 5 ZPS. 
101 Směrnice PAD požaduje, aby platební účet se základními prvky zahrnoval služby, které 

umožňují veškeré operace pro otevření, vedení a zrušení účtu, ukládání peněžních prostředků, 

výběry peněz u přepážek a bankomatů, inkasa, platby kartou včetně online plateb, úhrady a trvalé 

příkazy prostřednictvím terminálů, internetového bankovnictví a u přepážek. 
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o zrušení svého platebního účtu, banka nemá možnost mu základní platební účet 

nezřídit. Pro doložení toho, že spotřebitel nemá žádný jiný platební účet, může 

banka po spotřebiteli požadovat čestné prohlášení. Směrnice PAD sice dovoluje 

členským státům, aby zavedly možnost úvěrových institucí ověřit, zda tomu tak 

doopravdy je, nicméně takový mechanismus v České republice (zatím) chybí, tudíž 

se ZPS spokojuje s čestným prohlášením spotřebitele. Sankcí za nepravdivé 

prohlášení je pouze možnost banky odstoupit od smlouvy, viz dále. 

Směrnice PAD poté dává členským státům možnost vymezit další okruh 

konkrétních důvodů, kdy úvěrová instituce může či musí zamítnout spotřebitelovu 

žádost o založení základního platebního účtu. Kromě jiného platebního účtu 

v České republice je dalším důvodem pro odmítnutí zřízení základního účtu, pokud 

banka v předchozích dvanácti měsících vypověděla smlouvu o základním 

platebním účtu s daným spotřebitelem, případně od ní odstoupila v souladu 

s důvody stanovenými v ZPS.102 Tyto důvody jsou: (i) spotřebitel déle než dva roky 

neprovedl žádnou transakci, (ii) spotřebitel není osobou oprávněně pobývající 

v členském státě Evropské unie, (iii) spotřebitel má jiný platební účet u jiné banky 

nebo (iv) spotřebitel odmítne změnu smlouvy o základním platebním účtu.  

Banka může od smlouvy odstoupit také tehdy, pokud přestane nabízet služby 

platebního účtu retailovým klientům. Dalším důvodem je spotřebitelovo používání 

účtu v rozporu se zákonem.103 Odstoupit může též, pokud se zjistí, že spotřebitel 

dosáhl založení základního platebního účtu na základě nepravdivých či hrubě 

zkreslených informací, případně hrubě porušil smlouvu. Banka může od smlouvy 

odstoupit, pokud by smlouva byla v rozporu s právním předpisem. Z některých 

výše uvedených důvodů je však možné smlouvu vypovědět pouze v subjektivní 

lhůtě 3 měsíců – poté to již možné není.104 Co ZPS nepřevzal ze směrnice PAD je 

dvouměsíční výpovědní lhůta (pokud se nejedná o využití účtu k nezákonným 

účelům či poskytnutí nepravdivých informací při zakládání účtu – zde je dle 

směrnice PAD účinnost okamžitá). Na výpověď smlouvy o základním platebním 

                                                           
102 Vycházejí z článku 19 odst. 2 směrnice PAD. 
103 Zejména zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Ze stejného důvodu může banka odmítnout předložit návrh smlouvy o základním 

platebním účtu. 
104 Jedná se o neprovedení transakce v době delší 24 měsíců, neoprávněný pobyt v Evropské unii, 

jiný platební účet či odmítnutí návrhu na změnu smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze pak pouze do 

tří měsíců, pokud spotřebitel dosáhl založení účtu úmyslným poskytnutím nepravdivých nebo 

hrubě zkreslených údajů, nebo smlouvu podstatným způsobem porušil. 
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účtu se tak použije obecná lhůta stanovená v § 95 odst. 1 ZPS, a to lhůta 

jednoměsíční. 

Banka může zřízení základního platebního účtu odmítnout také tehdy, pokud 

pro závažné porušení smlouvy odstoupila od jiné smlouvy o platebních službách 

s daným spotřebitelem.  

Pokud banka odmítne předložit návrh, a tedy založit spotřebiteli základní 

platební účet, neprodleně jej o tom musí vyrozumět. Musí mu zároveň dle 

požadavku PAD sdělit důvody odmítnutí a informovat ho o možnosti 

mimosoudního řešení sporů a možnosti podat stížnost dané bance či České národní 

bance. Důvody banka nesdělí pouze tehdy, porušila-li by tím nějaký přímo 

použitelný právní předpis Evropské unie. 

Důležitým ustanovením pro ochranu spotřebitele je ustanovení § 124r ZPS, 

které přejímá ustanovení článku 16 odst. 9 směrnice PAD. To zakazuje bance vázat 

uzavření smlouvy o základním platebním účtu na zakoupení jiných úplatných 

služeb (např. úvěrů), případně podílů. Mělo by se tak zabránit tomu, aby byl 

spotřebitel nucen využívat jiné služby banky, které jsou pro ni výnosnější, a naopak 

pro spotřebitele nevýhodné. Cílem je motivovat spotřebitele k založení platebního 

účtu tím, že je bez dalších závazků.  

Zřízení základního platebního účtu by mělo být bezplatné, úplata za jednotlivé 

poskytované služby může dosahovat pouze obvyklé ceny dle zákona o cenách. Tou 

se rozumí „cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně 

zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou 

na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném 

trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže“.105 V praxi se tedy 

hledí na úplatu obvyklou na trhu a banky mohou nabízet základní platební účet za 

standardní cenu, za kterou nabízejí jiné typy zejména běžných účtů. Důvodová 

zpráva k novele ZPS zmiňuje dodatečné náklady spojené s odlišnou smluvní 

dokumentací a rozdílným způsobem uzavírání a výpovědi smlouvy o základním 

platebním účtu, čímž mohou být odůvodněny zvýšené poplatky za vedení.106 

Směrnice PAD požaduje, aby služby byly „bezplatné nebo za přiměřený 

                                                           
105 § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 
106 Důvodová zpráva, str. 21 a násl., Sněmovní tisk 745/0, Novela z. o platebním styku – EU. In: 

VII. volební období. 2016. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
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poplatek“.107 Přiměřenost přitom blíže nespecifikuje, pouze určuje kritéria, která 

mají členské státy vzít v potaz při hodnocení výše poplatků, a to jsou vnitrostátní 

úroveň příjmů a průměrná výše poplatků účtovaných úvěrovými institucemi 

v dotčeném členském státě za služby poskytované k jiným platebním účtům. 

Myšlenkou je zde opět nediskriminační přístup ke spotřebitelům. Cena se tak bude 

lišit zejména ve vztahu ke škále služeb poskytovaných v rámci základního 

platebního účtu. V České republice se poplatky za vedení základního platebního 

účtu pohybují v rozmezí od 0 – 149 CZK měsíčně, za jednotlivé služby jsou pak 

poplatky obdobné jako u jiných platebních účtů daných bank. Za příchozí či 

odchozí tuzemské platby jsou účtovány poplatky maximálně v řádech několika 

korun. 108 Navíc je dle ZPS, kromě případů nepovoleného přečerpání a možnosti 

přečerpání prostředků na účtu,109 nicotné ujednání o smluvní pokutě ve smlouvě 

o základním platebním účtu. 

Banky mají také oznamovací povinnost vůči České národní bance. Musí jí 

každý rok do konce února oznámit počet smluv o základním platebním účtu, které 

byly uzavřeny v přecházejícím roce. Také musí České národní bance oznamovat 

veškerá odmítnutí či odvolání návrhů smluvních podmínek včetně konkrétních 

důvodů. 

Co se týče přestupků, novela ZPS jich zavádí ve vztahu k základnímu 

platebnímu účtu hned několik. Jedná se o porušení oznamovací povinnosti banky, 

a to jak vůči spotřebitelům, tak vůči České národní bance, porušení povinnosti 

založit základní platební účet, vázání služby základního platebního účtu úplatným 

čerpáním jiné služby, neposkytování služeb, které mají být v rámci základního 

platebního účtu spotřebiteli k dispozici, požadování úplaty či smluvní pokuty 

v rozporu se zákonem v souvislosti se základním platebním účtem nebo 

diskriminace spotřebitele při uzavírání smlouvy o platebním účtu. Pokuty za tyto 

přestupky mohou dosahovat až deseti milionů CZK. 

 

                                                           
107 Článek 18 odst. 1 směrnice PAD. 
108 Informace převzaty z webových stránek jednotlivých bank – seznam viz Příloha. 
109 To je upraveno zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 
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3.3. Změna platebního účtu (tzv. switching) 

3.3.1. Východiska úpravy změny platebního účtu 

Druhým z požadavků směrnice PAD, kterým se budu v této práci zabývat, je 

úprava procesu změny platebního účtu. Tento institut není ani v evropském 

kontextu úplnou novinkou. V roce 2008 vytvořil Evropský výbor pro bankovnictví 

vzorový mechanismus pro přechod mezi platebními účty v rámci jednoho 

členského státu. Tyto společné zásady však byly právně nezávazné, a navíc neřešily 

přeshraniční změny, jejich využití napříč členskými státy tedy nebylo nijak široké. 

Společné principy převzala již v říjnu 2009 Česká bankovní asociace a vytvořila 

dokument nazvaný Kodex mobility klientů, kde stanovila pravidla pro změny 

platebních účtů. Kodexu mobility se podrobněji věnuji ve třetí podkapitole této 

kapitoly. Smyslem úpravy je zejména usnadnit spotřebiteli přechod k jinému 

poskytovateli platebních služeb, případně reorganizaci jeho platebních transakcí, co 

se administrativní a finanční zátěže týče, zajistit součinnost poskytovatelů 

platebních služeb při změnách účtu i napříč členskými státy a harmonizovat postup 

změny účtu v celé Evropské unii. 

Na základě požadavku Evropské komise byl v roce 2011 proveden tzv. mystery 

shopping, z jehož výsledků vyplynulo, že při změnách platebních účtů jsou banky 

neochotné pomoci klientovi s převodem jeho trvalých příkazů. Z celkového počtu 

změn platebních účtů pouze 19 % bylo provedeno včetně převodu trvalých příkazů. 

Konkrétně v České republice se „úspěšnost“, tedy počet provedených změn účtů 

včetně trvalých příkazů, pohybovala kolem 20 %.110 Dle nové úpravy budou muset 

banky převést veškeré klientovy opakující se platby. Při frekvenci změn platebních 

účtů, která se u nás pohybuje kolem deseti tisíc za kalendářní měsíc, bude mít nová 

úprava výrazný pozitivní dopad na mobilitu klientů – spotřebitelů.111 

Změnou platebního účtu se podle směrnice PAD rozumí převod informací 

o trvalých příkazech k úhradě, inkasech a příchozích úhradách od jednoho 

poskytovatele platebních služeb k druhému nebo převod kladného zůstatku 

z jednoho účtu na druhý, nebo obojí, a to jak se zrušením předchozího platebního 

                                                           
110 Důvodová zpráva, str. 34 a násl., Sněmovní tisk 745/0, Novela z. o platebním styku – EU. In: 

VII. volební období. 2016. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 
111 Data Ministerstva financí, údaje z roku 2015. Zdroj: Důvodová zpráva, str. 34 a násl., Sněmovní 

tisk 745/0, Novela z. o platebním styku – EU. In: VII. volební období. 2016. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
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účtu, tak i bez něj. Veškeré tyto operace se poskytují na žádost spotřebitele. 

Negativně je změna účtu vymezena tak, že to není převod smlouvy mezi 

poskytovateli, ani převod stejného čísla účtu. 

Oproti úpravě základního platebního účtu směrnice PAD tuto úpravu vztahuje 

na poskytovatele platebních služeb, což je širší pojem než úvěrové instituce.112 

Kromě nich se jedná také o instituce elektronických peněz, poštovní žirové instituce 

oprávněné poskytovat platební služby, platební instituce113, Evropskou centrální 

banku a národní centrální banky, případně členské státy a jejich regionální a místní 

orgány.114 V českém právním prostředí je okruh osob oprávněných poskytovat 

platební služby vymezen v § 5 ZPS. Jsou to banky, zahraniční banky a zahraniční 

finanční instituce, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz 

a zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz 

malého rozsahu, platební instituce a zahraniční platební instituce, poskytovatelé 

platebních služeb malého rozsahu a Česká národní banka. Byť okruh subjektů, na 

které se úprava změny platebního účtu vztahuje, není omezen jako u úpravy 

základního platebního účtu, neuplatní se z logiky věci na všechny výše uvedené 

subjekty. Ve společných ustanoveních páté části ZPS (do které spadá i úprava 

změny platebního účtu) je totiž uvedeno, že se uplatní pouze na „platební účet, 

jehož majitelem je spotřebitel a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést 

peněžní prostředky, včetně provedení úhrady, ve prospěch třetích osob, a na který 

lze připsat peněžní prostředky, včetně připsání částky příchozího převodu, od 

třetích osob“.115 Subjekt úpravy tedy omezen není, ale je omezen objekt, tedy na 

změny jakých účtů se úprava vztahuje. Vzhledem k tomu, že tyto účty vede jen 

zlomek subjektů z okruhu poskytovatelů platebních služeb, uplatní se úprava 

změny účtu pouze na banky a pobočky zahraničních bank, případně na úvěrová 

a spořitelní družstva, pokud nabízejí účet s výše uvedenými službami (dále v této 

podkapitole jen „poskytovatel“). Česká národní banka je pak explicitně vyňata 

ustanovením § 124o odst. 2 ZPS. 

                                                           
112 Je definován v čl. 4 bodu 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 

13. listopadu 2007, o platebních službách na vnitřním trhu. Ta sice byla zrušena novou Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015, o platebních službách 

na vnitřním trhu, definice však zůstala stejná. 
113 Právnické osoby, kterým bylo uděleno povolení poskytovat a provádět platební služby v celé 

Evropské unii. 
114 Pokud tyto nejednají jako měnový orgán nebo jako veřejné orgány. 
115 § 124za ZPS. 
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Směrnice PAD kromě postupu změny platebního účtu zavádí též informační 

povinnost poskytovatelů o této službě. ZPS tedy stanoví, že poskytovatel musí 

bezplatně zpřístupnit informace o změně účtu jak na svých webových stránkách, 

tak na trvalém nosiči dat116 ve svých obchodních prostorách. Poskytovatel musí 

uvést informace o postupu při změně účtů, lhůtách pro jednotlivé činnosti, úplatě 

a způsobu mimosoudního řešení sporů. Tyto informace musí sdělit každému, kdo 

o ně požádá. 

3.3.2. Postup změny platebního účtu 

Změna platebního účtu je po novele ZPS upravena v části páté Hlavě II Změna 

platebního účtu v paragrafech 124j až 124p. Upravuje zahájení procesu změny, 

povinnosti dosavadního poskytovatele a nového poskytovatele117, úplatu a výše 

zmíněnou informační povinnost. V druhém dílu pak upravuje povinnost součinnosti 

poskytovatelů při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu. 

Spotřebitel118, pokud chce změnit svůj platební účet, případně jinak uspořádat 

své pravidelné platby, se obrací se žádostí na nového poskytovatele, u kterého buď 

již platební účet zřízen má, nebo o jeho zřízení žádá. První krok nového 

poskytovatele musí být ověření totožnosti spotřebitele. Jakým způsobem tak učiní, 

je v zásadě na něm, zákon ani směrnice nevyžadují žádný konkrétní způsob, může 

tak učinit např. prostřednictvím internetového bankovnictví, pomocí jedinečných 

přístupových údajů spotřebitele, pokud již mezi nimi existuje obchodní vztah 

a identifikace proběhla v souladu s právními předpisy.119 Pokud spotřebitel 

neposkytne potřebnou součinnost pro ověření své totožnosti, je zde právní fikce, že 

o změnu platebního účtu nepožádal.  

Po ověření totožnosti spotřebitele poskytne poskytovatel spotřebiteli formulář, 

ve kterém spotřebitel označí svého dosavadního poskytovatele, určí, které 

                                                           
116 Tím je dle § 2 odst. 3 písm. h) ZPS jakýkoli předmět, který umožňuje uživateli uchování 

informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto 

informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Standardně se tedy 

bude jednat o písemnost. 
117 V dikci směrnice PAD „převádějící poskytovatel platebních služeb“ a „přijímající poskytovatel 

platebních služeb“. 
118 ZPS sice používá označení „uživatel“, nicméně majitel účtu, na kterého se tato úprava vztahuje, 

je pouze spotřebitel, proto dále používám tento pojem v souladu se směrnicí PAD. 
119 Důvodová zpráva, str. 21 a násl., Sněmovní tisk 745/0, Novela z. o platebním styku – EU. In: 

VII. volební období. 2016. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
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převody120 si přeje převést k novému poskytovateli, zda si přeje zrušit platební účet 

vedený u dosavadního poskytovatele, zda má dosavadní poskytovatel předat 

novému poskytovateli (a případně též spotřebiteli) informace o jeho převodech za 

posledních třináct měsíců a den, od kterého si přeje, aby převody prováděl nový 

poskytovatel. Až po obdržení všech těchto informací tak, aby mohl změnu provést, 

požádá nový poskytovatel jménem spotřebitele dosavadního poskytovatele 

o provedení žádaných činností, a to do pěti pracovních dnů. Spotřebitel může žádost 

změnit či odvolat do doby, než jeho dosavadní poskytovatel odešle novému 

poskytovateli platební instrukce.121 Lhůtu může spotřebitel uvést dle svých 

preferencí, nicméně zákonná lhůta sestávající ze lhůt k provedení jednotlivých 

kroků činí třináct pracovních dnů.122 Žádosti, ve které by spotřebitel požadoval 

lhůtu kratší, tedy nemusí být vyhověno.  

Dosavadní poskytovatel dle lhůty určené spotřebitelem, nejdříve však osmý 

pracovní den ode dne obdržení žádosti od nového poskytovatele dle obsahu žádosti, 

přestane provádět jednotlivé převody, převede kladný zůstatek na platební účet 

vedený novým poskytovatelem a předá do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti 

novému poskytovateli (případně i spotřebiteli) informace o převodech provedených 

za posledních třináct měsíců. 

Nový poskytovatel pak do dvou dnů od obdržení informací od dosavadního 

poskytovatele informuje plátce i příjemce převodů spotřebitele o změně platebního 

účtu. Těm předloží kopii plné moci od spotřebitele. Spotřebitel však, pokud bude 

chtít, může tuto záležitost vyřídit i sám, nový poskytovatel mu pouze na jeho žádost 

poskytne vzory informačního sdělení pro plátce i příjemce. Nový poskytovatel také 

začne provádět převody, ke kterým dal spotřebitel souhlas, nejdříve však třetí 

pracovní den ode dne obdržení informací od dosavadního poskytovatele. 

Jedním z důvodů zavedení jednotného postupu změny platebního účtu 

v členských státech bylo i finanční odlehčení spotřebitelům, proto je úplata za tuto 

službu omezena limitem přiměřenosti a musí odpovídat skutečným nákladům 

                                                           
120 Jedná se o příchozí převody, odchozí inkasa, trvalé příkazy a převod kladného zůstatku. 

Souhrnně dále tyto operace nazýván „převody“. 
121 KODEX MOBILITY KLIENTŮ: Postup při změně platebního účtu. Česká bankovní asociace 

[online]. 2017 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/sites/default/files/standard_cba_kodex_mobility_klientu.pdf. 
122 5 pracovních dnů pro předání žádosti dosavadnímu poskytovateli, 5 pracovních dnů pro předání 

informací dosavadním poskytovatelem novému poskytovateli a 3 pracovní dny po obdržení 

informací, než může začít nový poskytovatel provádět převody (8 dní po obdržení žádosti než 

převody může zrušit dosavadní poskytovatel). 

https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/standard_cba_kodex_mobility_klientu.pdf
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/standard_cba_kodex_mobility_klientu.pdf
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poskytovatele. Vyloučená je úplata za poskytnutí informací týkajících se převodů 

spotřebitele během předcházejících třinácti měsíců. V České republice, pokud 

spotřebitel dodrží veškeré standardní kroky, které jsou po něm v rámci změny účtu 

vyžadovány, není tato služba zpoplatněna. I pokud má spotřebitel nestandardní 

požadavky či neposkytuje potřebnou součinnost, poplatky musí být přiměřené 

a vyjadřovat skutečné náklady, které musel poskytovatel kvůli spotřebiteli 

vynaložit. Vzhledem ke zrušení účtu u dosavadního poskytovatele se uplatní 

§ 95 odst. 2 ZPS, tedy že dosavadní poskytovatel není oprávněn požadovat poplatek 

za zrušení účtu v případě, že smluvní vztah mezi ním a uživatelem trval alespoň 

jeden rok.  

Povinnost provést změnu účtu se nevztahuje na účty, které jsou vedeny 

v různých měnách, avšak nic nebrání poskytovatelům, aby tuto službu nabízeli. 

Budou se moci samozřejmě odchýlit od ustanovení ZPS, zejména ohledně lhůt či 

úplaty. 

Poslední část zákona týkající se změny platebního účtu se věnuje součinnosti 

při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu. V takovém případě 

poskytne dosavadní poskytovatel informace o převodech spotřebitele za posledních 

třináct měsíců přímo spotřebiteli a převede zůstatek peněžních prostředků na 

platební účet vedený novým poskytovatelem v jiném členském státě. Tyto činnosti 

dosavadní poskytovatel provede nejdříve šestý pracovní den od žádosti spotřebitele 

o součinnost. Jako třetí povinnost směrnice uvádí i zrušení účtu dosavadním 

poskytovatelem, tu ale ZPS nepřevzal a uplatní se, stejně jako u základního 

platebního účtu, obecná lhůta jeden měsíc.123 

Poskytovatel má opět informační povinnost vůči České národní bance, které 

vždy do konce února oznámí, kolikrát v předchozím roce provedl změnu platebního 

účtu a zda vystupoval jako dosavadní nebo nový poskytovatel. Informovat ji musí 

také o počtu žádostí o změnu platebního účtu, které odmítl, a důvody takového 

odmítnutí. 

I v souvislosti se změnou platebního účtu byly zavedeny nové přestupky. Za 

porušení jakékoliv informační povinnosti poskytovatele či neposkytnutí 

součinnosti při změně platebního účtu lze uložit pokutu až do 1 000 000 CZK.  

 

                                                           
123 § 95 odst. 1 ZPS. 
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Za požadování nepřiměřené úplaty za změnu platebního účtu lze uložit pokutu 

dokonce až do deseti milionů CZK.  

3.3.3. Kodex mobility klientů 

V souvislosti se změnou platebního účtu je nutné uvést i již výše zmíněný 

Kodex mobility klientů jakožto mechanismus České bankovní asociace pro změnu 

účtu. Česká bankovní asociace byla založena v roce 1990 a působí jako dobrovolné 

sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce 

navazujících. Momentálně sdružuje 37 bank, reprezentujících více než 99 % 

bankovního sektoru. Mezi její aktivity patří zejména příprava právních norem v 

oblastech její působnosti, vytváření standardů a postupů či pořádání odborných 

seminářů. 124  Kodex byl v České republice vydán již v říjnu roku 2009 a upravoval 

postup při změně banky. Vycházel ze společných principů Evropského výboru pro 

bankovnictví vydaných v roce 2008, které zahrnovaly „přehled postupů a pravidel 

pro případ, kdy Klient chce převést provádění všech trvalých příkazů k úhradě 

a souhlasů s inkasem do jiné banky a změnit tak svoji banku“.125 Po přijetí Kodexu 

(dále jen „Starý kodex“) se k němu připojilo 15 českých bank a poboček 

zahraničních bank, do přijetí nového Kodexu (dále jen „Nový kodex“) v souvislosti 

s novelou ZPS bylo členů 19.126 Po přijetí Nového kodexu v únoru 2017 se k němu 

připojily veškeré banky uvedené v Příloze 127, tedy ty, na které dopadá nová úprava 

základního platebního účtu a změny platebního účtu. Došlo tak k posílení právní 

jistoty spotřebitelů, neboť nyní už nemusejí zkoumat, zda jejich poskytovatel je či 

není členským poskytovatelem Kodexu mobility. 

Starý kodex se příliš nelišil od nynější úpravy změny platebního účtu. Klient 

byl v něm definován jako majitel platebního účtu – fyzická osoba, spotřebitel, 

a tedy vztahoval se zřejmě na kteroukoli fyzickou osobu, která měla účet 

                                                           
124 Více o České bankovní asociaci je dostupné na webových stránkách https://www.czech-

ba.cz/cs/o-cba.  
125 Česká bankovní asociace. KODEX: Mobilita klientů - postup při změně banky [online]. 2009 

[cit. 2017-03-31]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/sites/default/files/kodex_mobilita_klientu_-_postup_pri_zmene_banky.pdf.  
126 Česká bankovní asociace. KODEX MOBILITY KLIENTŮ - STANDARD ČBA: SEZNAM 

PŘISTOUPIVŠÍCH BANK [online]. 2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/sites/default/files/prehled_pristupujicich_instituci_verze_k_01_11_2017.pdf  
127 Navíc se připojila ještě Raiffeisen in Stiftland Eg, pobočka Cheb. Do současnosti (poslední 

aktualizace proběhla k 1.11.2017) se připojilo dalších 6 subjektů, zejména spořitelních družstev 

a BNP Paribas Personal Finance SA. Celkem je nyní 25 zapojených subjektů. 

https://www.czech-ba.cz/cs/o-cba
https://www.czech-ba.cz/cs/o-cba
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/kodex_mobilita_klientu_-_postup_pri_zmene_banky.pdf
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/kodex_mobilita_klientu_-_postup_pri_zmene_banky.pdf
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/prehled_pristupujicich_instituci_verze_k_01_11_2017.pdf
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/prehled_pristupujicich_instituci_verze_k_01_11_2017.pdf


 

48 
 

u členského poskytovatele128. Nový kodex již definuje klienta stejně jako směrnice 

PAD či ZPS, a to jako fyzickou osobu spotřebitele. Nadále tedy v této podkapitole 

používám pojem klient, byť je význam ve vztahu k jednotlivým kodexům odlišný. 

Informační povinnost obou poskytovatelů byla de facto stejná jako dnes. Žádost 

o změnu banky musela být podle Starého kodexu podána osobně. Identifikace 

spotřebitele byla tedy prováděna prostřednictvím platného průkazu totožnosti, 

náhradní způsob nebyl možný. Nejkratší lhůta pro změnu banky činila patnáct dní, 

oproti Starému kodexu tedy došlo ke zrychlení procesu. Asi největším rozdílem 

byla nemožnost zažádání o zrušení účtu vedeného dosavadním poskytovatelem 

u nového poskytovatele – klient vždy musel o zrušení zažádat sám u dosavadního 

poskytovatele. Starý kodex mobility se vztahoval pouze na součinnost obou 

poskytovatelů, otevření nového platebního účtu u nového poskytovatele, převedení 

převodů od dosavadního poskytovatele k novému poskytovateli a zpřístupnění 

informací. Klient o změnu však mohl zažádat jak u dosavadního, tak u nového 

poskytovatele, nyní už proces probíhá pouze prostřednictvím poskytovatele 

nového. Navíc také Starý kodex nezakotvoval bezplatnost služby změny účtu, ale 

stanovoval poplatky přiměřené a odpovídající nákladům daného poskytovatele. Ty 

musely být sděleny klientovi předem. 

Co se týče Nového kodexu, který nabyl účinnosti, stejně jako novela ZPS, 

1. března 2017, kopíruje nová ustanovení ZPS týkající se změny platebního účtu 

a pouze k nim poskytuje komentář. Nad zákonnou úpravu poskytuje praktický 

výčet situací, kdy může dosavadní poskytovatel odmítnout doručenou žádost dle 

postupu popsaného v předchozí podkapitole. 129 Jsou to situace, kdy z došlé žádosti 

není zřejmé, kdo a o co žádá, zejména pokud je v žádosti uvedeno chybně číslo účtu 

klienta. To odpovídá požadavku jednoznačné identifikace klienta, bez ní obecně 

nelze změnu platebního účtu provést. Druhým důvodem je, že žádost nesplňuje 

náležitosti právního jednání, tedy nebude například možno ověřit důvěryhodnost 

zaměstnance nového poskytovatele, který žádost doručil. Dosavadní poskytovatel 

v tomto případě kontaktuje klienta pro dodatečné ověření, pokud se ho ale nepodaří 

získat, dosavadní poskytovatel žádost odmítne. Třetím důvodem je, pokud klient 

                                                           
128 Starý Kodex používá označení Původní Banka a Nová Banka, pro srozumitelnost ale nadále 

používám označení poskytovatel. 
129 Česká bankovní asociace. KODEX MOBILITY KLIENTŮ: Postup při změně platebního účtu 

[online]. 2017 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/sites/default/files/standard_cba_kodex_mobility_klientu.pdf. 

https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/standard_cba_kodex_mobility_klientu.pdf
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/standard_cba_kodex_mobility_klientu.pdf
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není oprávněn se svým platebním účtem nakládat. To může nastat například 

z důvodu insolvence nebo zajištění prostředků na účtu z důvodu trestního stíhání. 

Posledním uvedeným důvodem je skutečnost, že klient není majitelem účtu, 

popř. je pouze jedním z více majitelů. Pro změnu platebního účtu, který má více 

majitelů, je potřeba vyjádření souhlasné vůle všech těchto majitelů. 

Ve zbytku Kodex neobsahuje nic navíc oproti úpravě v ZPS, v současné době 

tedy již slouží spíše jako vodítko pro klienty a poskytovatele při výkladu zákonných 

ustanovení a v případě poskytovatelů též k tvorbě jejich interních postupů než jako 

samostatný instrument, jak tomu bylo do přijetí novely ZPS. I tak má ale stále své 

opodstatnění zejména z hlediska přístupnosti a srozumitelnosti ustanovení ZPS pro 

spotřebitele. 

3.4. Zhodnocení nové úpravy 

V poslední části této kapitoly bych chtěla zhodnotit novou právní úpravu 

platebních účtů, pokusit se odhadnout, jaký dopad má či bude v budoucnu mít na 

praxi v platebním styku. Také bych se chtěla zamyslet nad otázkou, zda je novela 

ZPS z pohledu úpravy platebních účtů revoluční, nebo je pouhým evolučním 

vývojem, ke kterému současná praxe sama přirozeně spěla. 

Hlavním přínosem novely ZPS je bezesporu posílení postavení a ochrany 

spotřebitele na finančním trhu a zajištění jeho větší informovanosti.130 Stalo se tak 

zavedením základního platebního účtu, novými přestupky postihující poskytovatele 

platebních služeb při nedodržení jejich povinností, zkrácením lhůt a zpřísněním 

pravidel pro změnu platebního účtu a novými informačními povinnostmi 

poskytovatelů spojených s platebními účty. 

Další výhodou, kterou novela ZPS přináší je eliminace diskriminace 

zahraničních osob při přístupu k platebnímu účtu a jeho změně. Nově si mohou 

základní platební účet otevřít všechny osoby oprávněně pobývající v Evropské unii 

bez ohledu na hranice států. Poskytovatelé platebních služeb navíc budou muset 

poskytnout součinnost při změnách platebních účtů z jednoho členského státu do 

jiného. To jistě přispěje k větší mobilitě klientů napříč Evropskou unií a potažmo 

k harmonizaci trhu s platebními službami. 

                                                           
130 Důvodová zpráva, str. 21 a násl., Sněmovní tisk 745/0, Novela z. o platebním styku – EU. In: 

VII. volební období. 2016. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
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Kromě výhod je tu ale několik institutů, které by možná mohly být upraveny 

jinak, aby se staly efektivním přínosem pro oblast platebního styku. 

Co se základního platebního účtu týče, Lotyšsko zavedlo tzv. sociální verzi 

základního platebního účtu. To znamená, že základní platební účet bude nabízen 

zdarma těm spotřebitelům, kteří na něj budou mít nárok podle stanovených kritérií. 

Naplní tak maximálně požadavek přístupnosti platebního účtu pro všechny 

spotřebitele. O zavedení sociálního základního účtu by se dalo uvažovat v zemích, 

kde je obecně přístup k platebním účtům obtížný, kde je jejich otevření vázáno na 

minimální zůstatky, popř. jsou zde vysoké poplatky za vedení účty či služby v rámci 

něho poskytované. V České republice tento problém nemáme, spotřebitelé i před 

novelou měli možnost si otevřít některé účty zcela zdarma nebo jen za nepatrný 

měsíční poplatek, proto by zavedení sociálního základního účtu bylo zřejmě 

nadbytečné. 

Ohledně možnosti bank zjistit, zda již daný spotřebitel má platební účet, ZPS 

převzal ze směrnice ustanovení, že bankám bude stačit čestné prohlášení 

spotřebitele. Vzhledem k tomu, že základní platební účet má sloužit těm 

spotřebitelům, kteří opravdu žádný jiný platební účet nemají, možná by stálo za to 

uvažovat o jiných mechanismech zjišťování toho, zda tomu tak skutečně je. V této 

souvislosti mě napadá nový zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, který 

je účinný od října 2016. Centrální evidence účtů byla založena zejména s cílem 

„podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání 

pachatelů trestných činů“,131 tedy slouží pouze soudům, státním zástupcům 

a dalším orgánům taxativně vyjmenovaným v § 7 zákona. Pro účely ZPS by se dalo 

uvažovat o speciálním postupu, kdy by Česká národní banka jakožto provozovatel 

Centrální evidence účtů poskytovala bankám pouze informaci, zda daný spotřebitel 

má, nebo nemá platební účet vedený v České republice, už by ale neposkytla žádné 

dodatečné informace, jako např. u jaké banky má tento účet veden. Banka by pak 

mohla na základě této informace informovaně přijmout, či odmítnout 

spotřebitelovu žádost. Základní platební účet by si poté opravdu mohl zřídit pouze 

ten spotřebitel, který žádný platební účet nemá, což je účelem nové úpravy. 

Další oblastí, která není novelou ZPS řešena, ale bezprostředně souvisí s novou 

úpravou platebních účtů, je výpovědní doba ze základního platebního účtu 

                                                           
131 Česká národní banka. Centrální evidence účtů [online]. [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/centralni_evidence_uctu/  

https://www.cnb.cz/cs/statistika/centralni_evidence_uctu/
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(a obecně i z jakéhokoli platebního účtu při switchingu). Směrnice u vážných 

porušení nastavuje okamžitou účinnost výpovědi, u ostatních výpovědí je lhůta 

dvouměsíční. U nás se uplatní obecná lhůta ZPS, a to jeden měsíc. Uvažovat by se 

dalo nad zavedením kratší lhůty u některých typů porušení smlouvy o platebním 

účtu, jako je například využívání k nezákonným účelům, vlastnictví jiného účtu 

v České republice či uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených informací při 

získávání platebního účtu. Také při switchingu, kde se současně žádá o zrušení účtu 

u dosavadního poskytovatele, by mohla být lhůta zkrácena, vzhledem k tomu, že 

po provedení změny, která by za normálních okolností měla trvat třináct pracovních 

dnů, je již účet u dosavadního poskytovatele nadbytečný. Lhůta pro zrušení by tedy 

mohla být navázána na dokončení převedení veškerých převodů a vyplacení/převod 

kladného zůstatku na účet u nového poskytovatele. 

Změna účtu je proces, který již v České republice fungoval na dobrovolném 

principu a k němuž přistoupila naprostá většina retailových bank. Pro spotřebitele 

tak nebyl problém snadno přejít k nové bance. Prakticky tedy Kodex mobility 

fungoval jako zákonná úprava. Jedinou výhodou tedy je, že byl proces formálně 

uzákoněn, přináší tedy spotřebitelům právní jistotu, že bude tento postup 

dodržován, i kdyby jejich poskytovatel ukončil členství v České bankovní asociaci. 

Prakticky se ale až na pár drobností (jiné lhůty, možnost identifikace na dálku aj.) 

nic nezmění.  

Také základní platební účet by se mohl zdát nadbytečný v zemi, kde již nyní 

jsou bankovní služby dostupné a levné (někdy i bezplatné). Vyvstává tak otázka, 

zda bude institut základního platebního účtu v českém prostředí vůbec využíván. 

Zavedení tohoto účtu do své nabídky také představuje administrativní zátěž pro 

malé banky, které své produkty nabízejí výhodně. Airbank a.s. tak například na 

svých stránkách vůbec základní běžný účet neavizuje a pouze na emailový dotaz 

odpovídá se specifiky tohoto účtu, jehož vedení zpoplatňuje 100 CZK/měsíčně. 

Upřednostňuje však svůj běžný účet, jehož vedení účtu s tzv. malým tarifem nestojí 

nic. Obdobně to má Equa bank a.s., kde její obyčejný běžný účet i základní platební 

účet je veden zdarma, avšak v emailu je upozorňováno na fakt, že pro založení 

základního platebního účtu musí spotřebitel dojít na pobočku a že ho lze založit 

pouze v české měně. 

Dopady směrnice PAD a její transpozice do právních řádů členských států 

budou přezkoumány po pěti letech platnosti směrnice, kde budou brány v potaz 
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zejména vývoj na trhu bankovních produktů a zkušenosti členských států. Budou 

se hodnotit případy porušení této směrnice, výše poplatků u platebních účtů 

a zkušenosti se základním platebním účtem. Tak, jak budou poskytovatelé 

platebních služeb informovat Českou národní banku, bude následně Česká národní 

banka každé dva roky zasílat tyto informace Evropské komisi. Evropská komise 

pak na základě těchto informací bude vydávat pravidelné zprávy. Na jejich základě 

a výše uvedeného celkového přezkumu pak bude vyhodnoceno, zda je potřeba 

nějak upravit instituty zavedené směrnicí PAD, případně zavést instituty nové. 

Podle výzkumu Světové banky 18 % lidí v České republice nemá platební účet. 

To by se mohlo zdát jako velké číslo (vždyť jsou to skoro 2 miliony lidí). Stěžejní 

dle mého názoru je ale důvod, proč lidé účet nemají. Je to u většiny případů proto, 

že ho nepotřebují nebo nechtějí, popřípadě využívají účet jiné osoby.132 Rozhodně 

to není tak, že by jim bylo v přístupu nějak bráněno, ať už administrativně či 

finančně. 

Obecně je tedy míra bankovního začlenění v České republice vysoká, kdo účet 

chce, může ho mít, nejsou zde kladeny žádné bariéry. Navíc od roku 2009 funguje 

bezproblémově Kodex mobility klientů a se změnou platebních účtů také nejsou 

v praxi problémy. Zda se tedy základní platební účet bude vůbec využívat, se zjistí 

až s prvními statistikami, které budou dostupné příští rok.  

Z výše uvedených důvodů bych novou úpravu platebních účtů označila za 

evoluční a v podstatě přinášející pouze uzákonění již fungujících institutů nežli 

revoluční v jakémkoliv ohledu. I tak ji ale hodnotím pozitivně, jelikož přináší 

harmonizaci těchto služeb na evropské úrovni a výhody pro spotřebitele v zemích, 

kde je např. obtížnější si zřídit účet, případně zde nefunguje standardizovaný postup 

pro změny účtů, čehož mohou do budoucna využít i čeští spotřebitelé. 

  

                                                           
132 Zdroj: Eurobarometer, převzato z: Důvodová zpráva, str. 21 a násl., Sněmovní tisk 745/0, 

Novela z. o platebním styku – EU. In: VII. volební období. 2016. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=745&CT1=0
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit současnou právní 

úpravu bezhotovostního platebního styku, do hloubky pak aktuální úpravu 

platebních účtů ve světle novely Zákona o platebním styku implementující směrnici 

PAD do českého právního řádu. Níže tedy nabízím shrnutí a jednotlivé závěry, ke 

kterým jsem v průběhu psaní práce došla. 

Pro vyjasnění pojmů bylo nutné nejprve popsat, co to vůbec platební styk je, 

jaké jsou jeho možné formy a účastníci obecně, přičemž dále jsem se věnovala již 

striktně bezhotovostnímu platebnímu styku jakožto převažující formě platebního 

styku ve vyspělých státech, která stále více nabývá na významu s vývojem 

a modernizací informačních technologií.  

Neopomněla jsem ani polemiku nad významem hotovostního platebního styku, 

neboť byť je globálně na ústupu, v některých nejen rozvojových zemích je stále 

preferovaným způsobem placení právě placení v hotovosti. Ve své práci jsem se 

snažila zamyslet nad důvody a důsledky, jakož i klady a zápory obou způsobů. Můj 

závěr na toto téma je takový, že vzhledem k stále většímu využívání IT technologií, 

elektronizaci a snahám států potlačit tzv. šedou ekonomiku bude bezhotovostní 

platební styk stále více preferovaným způsobem placení ve vyspělých zemích. 

Možná se ještě v tomto tisíciletí dočkáme úplné eliminace hotovostních peněz 

a mince a bankovky již budou jen sběratelským artefaktem, jak se o to pokouší 

např. Švédsko či Dánsko. Přistupovala bych k tomu však s velkou opatrností, neboť 

s vytlačováním hotovostních peněz budou muset zároveň být zajištěny stále 

sofistikovanější bezpečnostní systémy, které zajistí správné zálohování 

a zpracování dat a ochranu údajů o klientech. Bude potřeba zvládat i situace, kdy 

dojde k přetížení serverů zpracovávajících platby či jiným technickým zkratům. 

Mimoto, v rozvojových zemích se tato tendence zatím příliš neobjevuje a nástup 

bezhotovostního platebního styku tam bude zřejmě o dost pomalejší. Velké rozdíly 

jsou také dle mého názoru i uvnitř států mezi velkými městy a menšími obcemi, 

kde hotovostní platební styk stále převládá. Pro platby menších objemů se tedy 

zřejmě hotovost stále udrží, byť dnes již i v menších obchodech nalezneme platební 

terminály a v supermarketech lze platit platebními kartami i minimální částku. 

Obecně ale rozvoj bezhotovostního platebního styku vnímám pozitivně, neboť jde 

o uživatelsky jednoduchý a levnější způsob platebního styku, který nabízí široké 

spektrum platebních služeb a nástrojů, kterými si lze transakce zjednodušit, jako 



 

54 
 

např. nově se rozšiřující placení přes mobilní telefony. Navíc také zabraňuje vzniku 

šedé ekonomiky. 

S bezhotovostním platebním stykem jsou spojeny také platební systémy, ve své 

práci jsem se tedy pokusila popsat fungování zúčtovacího systému CERTIS 

provozovaného Českou národní bankou, jakožto jediným platebním systémem na 

území České republiky. Zákon o platebním styku sice obsahuje obecnou úpravu pro 

jakoukoliv osobu, která by měla zájem provozovat platební systém, nicméně 

z důvodů finanční a technické náročnosti a také spolehlivosti a bezproblémovosti 

systému CERTIS se zatím žádná taková osoba nenašla. Pro nového provozovatele 

by bylo velice obtížné konkurovat ČNB a musel by nabízet velice nízké ceny, takže 

by se mu provoz takového systému nejspíše vůbec nevyplatil. Můj názor je, že ani 

v budoucnu nevznikne žádný jiný platební systém, neboť centrální banka má 

největší předpoklady k tomu takový systém provozovat, ať už mluvíme 

o bezpečnosti, likviditě či konkurenceschopnosti. 

Z hlediska právní regulace bezhotovostního platebního styku jsem kapitolu 

rozdělila na tři části, a to na část věnovanou mezinárodnímu bezhotovostnímu 

platebnímu styku, bezhotovostnímu platebnímu styku na evropské úrovni 

a v tuzemsku, i když poslední dvě zmíněné úpravy se ve velké míře překrývají, 

neboť úprava platebního styku je v Evropské unii harmonizována.  

V podkapitole o mezinárodním bezhotovostním platebním styku tvoří stěžejní 

část úprava systému SWIFT, přes který probíhá naprostá většina mezinárodních 

plateb. Zmíněny byly i některé dílčí mezinárodní úmluvy. Z globálního hlediska 

však bezhotovostní platební styk jednotně regulován není z důvodů odlišného 

stupně vývoje různých států a z absence „světového“ orgánu zabývajícího se 

platebním stykem. Nejblíže k tomu má zřejmě Komise OSN pro mezinárodní 

obchodní právo UNCITRAL, ale ta by ve své regulaci neměla vybočovat ze svého 

cíle, kterým je odstraňování překážek mezinárodního obchodu, a dá se tedy 

očekávat, že jí vydané dokumenty budou regulovat pouze dílčí specifické oblasti 

z problematiky platebního styku.  

V této podkapitole jsem se pak zmínila i o americkém daňovém zákoně 

FATCA, byť s tématem práce tolik nesouvisí. Jedná se však o úpravu zajišťující 

výměnu informací o platebních účtech, proto jsem považovala za vhodné se o ní 

zmínit. Byť byl americký zákon zpočátku považován za jistou kontroverzi, neboť 

ukládal povinnosti zahraničním finančním institucím (tedy vnitrostátní zákon měl 
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mezinárodní přesah), stal se později „katalyzátorem“ v oblasti automatické výměny 

informací. Na základě činnosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

a Evropské unie vznikla jednotná úprava této oblasti, tzv. globální standard 

automatické výměny informací, podle něhož výměna informací funguje dnes a je 

včleněna do samostatného tuzemského zákona.  

Pro nás stěžejní je právní úprava bezhotovostního platebního styku evropskou 

legislativou, jelikož česká právní úprava je v podstatě jejím odrazem. Základem pro 

současnou úpravu platebního styku v České republice se stala směrnice PSD, která 

do českého prostředí zavedla mimo jiné regulaci platebních institucí. Úpravu těchto 

subjektů jsem zhodnotila jako pozitivní, neboť především společnosti nabízející 

nebankovní půjčky a úvěry by měly být regulovány a dohlíženy tak, aby se zamezilo 

poškození klientů či různým podvodným jednáním těchto subjektů. PSD dále 

sjednotila limit připsání platby na účet v rámci Evropské unie, a to na následující 

pracovní den. Bezhotovostní platební styk se tak urychlil, neboť banky se musely 

přizpůsobit tomuto pravidlu, ale také se začaly snažit rychlost připsání ještě zvýšit, 

aby získaly výhodu oproti konkurenci. Tato regulace je příznivá i z hlediska větší 

jistoty při vypořádání nejrůznějších obchodů, kdy plátce bude moci s jistotou určit 

nejzazší den připsání peněžních prostředků na účet příjemce. PSD také přinesla 

regulaci SEPA plateb, kdy pro veškeré eurové platby zavedla stejný režim, a to 

v celém Evropském hospodářském prostoru. Jednotný standard SEPA plateb se mi 

jeví jako pozitivní, neboť tím, že jej musely přijmout i země, které euro nemají, byl 

nastaven technický a právní základ pro jeho přijetí, navíc také nedochází 

k diskriminaci při platbách z nebo do zemí, kde euro není, oproti platbám mezi 

eurovými zeměmi navzájem. 

Nejaktuálnější je v současné době nová směrnice PSD2, na kterou čeští 

zákonodárci reagovali přijetím nového zákona o platebním styku s účinností od 

příštího roku. Pokusila jsem se analyzovat hlavní oblasti, které PSD2 nově upravuje 

a kriticky je zhodnotit. Obecně mi ale nová úprava přijde vyhovující, neboť přináší 

větší ochranu pro klienty a klade přísnější požadavky na zajištění bezpečnosti 

provádění plateb. PSD2 také zavádí požadavky na větší transparentnost finančních 

institucí ve vztahu ke klientům prostřednictvím rozšířených informačních 

povinností. 

PSD2 navíc zavádí dvě nové platební služby poskytované třetími stranami 

(TPP), a to platební iniciaci a informování o účtu. Byť poskytovatelé těchto služeb 
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budou spadat pod regulaci zákona o platebním styku, PSD2 tímto otevírá bankovní 

trh i externím poskytovatelům, tedy činí krok kupředu k tzv. otevřenému 

bankovnictví, kdy dojde ke sdílení informací o klientech mezi subjekty operujícími 

na trhu platebních služeb, nejenom tedy mezi bankami jakožto hlavními 

poskytovateli platebních služeb všeobecně. Otevření trhu s platebními službami 

vnímám pozitivně, neboť se tím posílí konkurence na trhu a pravděpodobně se 

začnou rychle rozvíjet nové platební služby. Na co by ale otevření trhu mohlo 

narazit, je ochrana osobních údajů, zejména podle nového nařízení GDPR, proto 

bude nutné zajistit, aby všichni noví poskytovatelé měli dostatečně sofistikované 

systémy na zabezpečení klientských dat. 

Snížení spoluúčasti při neautorizované transakci ze 150 EUR na 50 EUR jsem 

neshledala jako šťastnou úpravu. Primárně by totiž při nakládání s platebními 

kartami či při platbách po internetu, kde ke zneužití nejčastěji dochází, měli být 

obezřetní sami klienti. Pokud se tak nestane, avšak oni takovou transakci 

neprodleně nahlásí, škodu již nese v plné míře banka. Ke snížení limitu tedy 

nevidím důvod, jelikož ani oněch 150 EUR (cca 3900 CZK) mi nepřijde jako 

likvidační částka, ba právě naopak možná spíše dostatečná sankce za nedostatečnou 

bdělost a opatrnost klientů. 

Další úpravou, kterou jsem se v práci podrobněji zabývala, byla úprava 

mezibankovních poplatků, jelikož úzce souvisí s PSD2 a byla přijata vedle ní. 

Nařízení zavádí maximální výši mezibankovních poplatků při transakcích 

platebními kartami a stanovuje zákaz příplatků, které účtují obchodníkům za tyto 

služby poskytovatelé platebních služeb. Nařízení má za cíl motivovat obchodníky 

k zavádění platebních terminálů, a tedy k akceptaci platebních karet. Ze zkušeností 

Španělska či Austrálie však lze vypozorovat, že banky se s touto limitací 

vypořádaly zpoplatněním či zvýšením poplatků za jiné služby, tedy reálně zavedení 

platebních terminálů nijak nezlevnilo. Jednotný limit pro všechny země Evropské 

unie mi také nepřijde jako vhodné řešení vzhledem k rozdílům mezi bankovními 

trhy jednotlivých zemí. Jako pozitivum úpravy spatřuji to, že platební karty by měly 

být přijímány na celém území Evropské unie bez ohledu na karetní společnost, která 

jí vydala.  

Z hlediska relevance pro „zvláštní“ část mé práce věnované platebním účtům 

bylo nutno představit také směrnici PAD, která zavádí kromě úpravy 

porovnatelnosti poplatků za platební služby také požadavek přístupnosti 
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k platebním účtům (tzv. základní platební účet) a upravuje proces změny platebních 

účtů. Nová úprava, která slibuje harmonizaci platebních služeb spojených 

s platebním účtem na území Evropské unie vytvořením jednotného seznamu 

platebních služeb a jejich definic, bude zajisté výhodná pro klienty, neboť obsah 

sjednocených platebních služeb bude ve všech zemích Evropské unie stejný, 

a klient si tudíž bude jistý, co přesně za službu si zřizuje. Poplatky za platební 

služby pak budou porovnávány nezávislými internetovými srovnávači, které nová 

úprava také reguluje. Tím budou mít klienti aktuální přehled o službách vždy 

k dispozici a budou moci udělat informovanou volbu ohledně poskytovatele, 

kterého si zvolí. Dle mého názoru je tedy úprava přínosná. 

Úpravu bezhotovostního platebního styku v České republice jsem se snažila 

komplexněji popsat zejména podrobnou analýzou Zákona o platebním styku. 

Narazila jsem na některé možné problémy očekávané v souvislosti s novým 

zákonem o platebním styku, který nabude účinnosti příští rok (např. špatná 

implementace povinnosti informovat klienta o změně smlouvy prostřednictvím 

emailu vedle internetového bankovnictví, očekávané prodloužení správního řízení 

v důsledku změny některých registračních řízení na řízení licenční apod.), nicméně 

celkově jsem novou úpravu zhodnotila jako zdařilou implementaci PSD2, byť je 

samozřejmě nutné počkat na aplikaci nového zákona v praxi. Ta však nejspíše 

problematická nebude, neboť i když legislativní proces probíhal skoro na poslední 

chvíli, jednotlivé banky přizpůsobení směrnici PSD2 připravovaly s větším 

předstihem a většina z nich již má hotové nové všeobecné obchodní podmínky 

v souladu se směrnicí. Jedno velké pozitivum nového zákona bude bezesporu 

zpřehlednění právní úpravy, neboť současný ZPS obsahuje paragrafy typu § 124za, 

jelikož byl mnohokrát novelizován. Nový zákon o platebním styku čítá 

280 paragrafů. 

Zákon o platebním styku však není jediným zákonem, který se problematikou 

bezhotovostního platebního styku zabývá. Proto jsem v práci zmínila i další zákony 

a jiné právní předpisy s tímto tématem související. Více jsem pak rozebrala zákon 

o omezení plateb v hotovosti, jelikož souvisejí s mou polemikou ohledně 

hotovostního a bezhotovostního platebního styku. V tomto zákoně můžeme 

spatřovat tendenci upřednostňování bezhotovostního platebního styku celkem 

krystalicky, neboť limit pro hotovostní platby se snížil z 350 000 CZK na 270 000 

CZK a dle mého názoru můžeme čekat další snižování. Osobně si myslím, že by 
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bylo kýžené dosáhnout limitu kolem 50 000 CZK. Tím se ještě více sníží možnost 

korupčního rizika a pro klienty, kteří čím dál více využívají bezhotovostní platební 

styk, tato výše nebude limitující. 

Poslední část mé práce se věnuje platebním účtům ve světle novely Zákona 

o platebním styku implementující směrnici PAD. Zde jsem se snažila komplexně 

rozebrat úpravu základního platebního účtu, postupu při změně platebního účtu 

a s tím související tzv. Kodex mobility klientů. Na konci této kapitoly jsem pak 

novou úpravu zhodnotila a nabídla možná řešení jejích problematičtějších bodů.  

Došla jsem k závěru, že nová úprava není v prostředí České republiky žádnou 

revolucí v oblasti platebních účtů, ale svá pozitiva jistě má zejména s ohledem na 

posílení postavení a ochrany spotřebitele na finančním trhu a zajištění jeho větší 

informovanosti.  

Institut základního platebního účtu jistě přispěje k většímu bankovnímu 

začlenění, i když v českém prostředí to dle mého názoru nebude mít velký dopad. 

Nabízené platební účty i před zavedením tohoto produktu byly dostupné všem 

klientům, tedy platební účet si mohl založit každý, kdo o něj měl zájem. Navíc 

platební služby spojené se základním platebním účtem ze zákona jsou užší než 

služby nabízené v rámci běžných účtů jednotlivých bank, proto nevidím ani žádné 

výhody zřízení zrovna tohoto typu účty i pro jedince, kteří žádný účet nemají. Jedná 

se však o další možnost spotřebitelů zapojit se do finančního trhu, ve své podstatě 

je tedy úprava základního platebního účtu přínosná. 

Formální uzákonění procesu změny účtu neboli switchingu vnímám pozitivně, 

neboť i když u nás tento proces na základě Kodexu mobility klientů fungoval již 

před novelou ZPS, bude nyní tento postup právem vynutitelný a přinese 

spotřebitelům právní jistotu, pokud budou měnit poskytovatele platebních služeb. 

Pozitivně vnímám zakotvení povinnosti součinnosti poskytovatelů při 

přeshraničních změnách účtu. To zajisté usnadní přechod spotřebitelů mezi 

jednotlivými poskytovateli v rámci dvou různých členských států. Stejně jako 

úprava základního platebního účtu však v českém prostředí není nijak kontroverzní 

a revoluční.  

Závěrem bych tedy zhodnotila právní úpravu bezhotovostního platebního styku 

v České republice jako zdařilou a v praxi dostačující oproti některým jiným 

právním odvětvím. Uvidíme, co přinese nový zákon o platebním styku, očekávám 

ale spíše zpřehlednění dosavadní úpravy a další bezproblémovou harmonizaci 
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s právem Evropské unie (i když v některých případech dosaženou eurokonformním 

výkladem spíše než dikcí zákona). Do budoucna bude zřejmě nutné upravit 

tzv. virtuální měny a z logiky věci by tuto úpravu měl obsahovat právě zákon 

o platebním styku, popřípadě by měl být přijat samostatný zákon jako lex specialis. 

Touto problematikou jsem se však z důvodu omezeného rozsahu této práce 

nevěnovala. Jak bude postupovat vývoj směrem k tzv. otevřenému bankovnictví, 

bude zřejmě také otázkou budoucí legislativy. 
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Příloha – Seznam bank nabízejících základní platební účet v České 

republice133 

NÁZEV BANKY 

VEDENÍ ZÁKLADNÍHO 

PLATEBNÍHO ÚČTU 

TUZEMSKÁ PLATBA 

PŘÍCHOZÍ/ODCHOZÍ 

(elektronicky) 

Air Bank a.s. 100 Kč/měsíc zdarma 

Banka CREDITAS a.s. zdarma zdarma 

Česká spořitelna, a.s. zdarma zdarma/ 5 CZK v rámci 

banky a 7 CZK do jiné 

banky 

Československá obchodní banka, 

a.s. 

25 Kč/měsíc zdarma / 5 CZK 

Equa bank a.s. zdarma zdarma 

Expobank CZ a.s. 100 Kč/měsíc zdarma v rámci banky a 

5 CZK z/do jiné banky 

Fio banka, a.s. zdarma zdarma 

J&T BANKA, a.s. 100 Kč/měsíc zdarma 

Komerční banka, a.s. 60 Kč/měsíc zdarma / 6 CZK 

mBank S.A., organizační složka = běžný účet, zdarma zdarma 

MONETA Money Bank, a.s. = běžný účet, zdarma nebo 149 

Kč/měsíc* 

zdarma 

Oberbank AG pobočka Česká 

republika 

25 Kč/měsíc 6 CZK / 4 CZK 

PPF banka a.s. zdarma zdarma v rámci banky a 

3,50 CZK z jiné banky / 

zdarma v rámci banky a 

4 CZK do jiné banky 

Raiffeisenbank a.s. 89 Kč/měsíc zdarma / 9 CZK 

Sberbank CZ, a.s. zdarma zdarma 

UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s. 

50 Kč/měsíc 6 CZK 

Waldviertler Sparkasse Bank AG 20 Kč/měsíc zdarma / 3 CZK 

*měsíční příjem na účtu do 6.999 CZK = vedení účtu 149 CZK/měsíc, od 7.000 CZK = vedení 

účtu zdarma 

 

 

  

                                                           
133 Zdroj: Česká národní banka. Základní seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, 

kategorie Banky a pobočky zahraničních bank. Stav ke dni 29.10.2017. Dostupné na: 

http://www.cnb.cz/cnb/jerrs a webové stránky jednotlivých bank uvedené v Seznamu použité 

literatury a zdrojů, případně informace individuálně poskytnuté autorce na dotaz prostřednictvím 

emailové komunikace. 

http://www.cnb.cz/cnb/jerrs
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní regulace 

bezhotovostního platebního styku, a to jak v České republice, tak na evropské 

a mezinárodní úrovni. Dále se soustřeďuje na právní úpravu platebních účtů ve 

světle zákona č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku jakožto transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/92/EU, 

o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu 

a přístupu k platebním účtům se základními prvky.  

Cílem této práce je analyzovat a popsat současnou právní úpravu, včetně jejího 

kritického zhodnocení a nastínění možného dalšího vývoje v regulaci 

bezhotovostního platebního styku. 

Vlastní text práce je rozdělen na tři kapitoly. V úvodu autorka vymezuje téma 

a cíl práce a uvádí svou motivaci k psaní práce z této oblasti. 

První kapitola je věnována teoretickému úvodu do tématu. Autorka v ní 

vysvětluje, co se rozumí platebním stykem, představuje jeho jednotlivé formy 

a účastníky. 

V druhé kapitole autorka představuje regulaci bezhotovostního platebního 

styku. V podkapitole věnované mezinárodnímu platebnímu styku popisuje, jakým 

způsobem tento platební styk může probíhat, včetně představení systému SWIFT, 

a dále zmiňuje některé mezinárodní úmluvy z této oblasti. V podkapitole zabývající 

se evropskou úpravou autorka popisuje zejména nejdůležitější nařízení a směrnice 

relevantní pro platební styk, včetně nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, která je pro regulaci 

platebního styku stěžejní. Evropská úprava samozřejmě přímo ovlivňuje i české 

právo – tomu se autorka věnuje v poslední podkapitole této části. Kromě zákona 

o platebním styku, který tvoří základ úpravy platebního styku v České republice 

a který dopodrobna rozebírá, představuje i další zákony, ve kterých jsou upraveny 

některé dílčí aspekty problematiky platebního styku. Autorka ve své práci 

neopomíná ani významné dokumenty patřící do tzv. soft-law. 

 Ve třetí kapitole se autorka věnuje problematice regulace platebních účtů, 

zejména v souvislosti s výše zmíněnou novelou zákona o platebním styku. 

Představuje zde koncepci tzv. základního platebního účtu, úpravu procesu změny 

platebního účtu neboli switching, s čímž souvisí i mechanismus České bankovní 
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asociace – Kodex mobility klientů, který je v práci také analyzován. Na konci této 

kapitoly autorka nabízí zhodnocení nové právní úpravy. 

Závěr práce pak shrnuje hlavní body, kterými se autorka zabývala a závěry, ke 

kterým při zpracovávání diplomové práce dospěla. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of legal regulation of cashless payment 

transactions in the Czech Republic, as well as on European and international level. 

Furthermore, it focuses on the legal regime of payment accounts in the light of the 

amended Payment System Act No. 284/2009 Coll. that was adopted as 

a transposition of the Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the 

Council on the comparability of fees related to payment accounts, payment account 

switching and access to payment accounts with basic features. 

The aim of this thesis is to analyze and describe the current legal regime, 

including its critical evaluation and to outline the possible future development in 

the regulation of cashless payment transactions. 

The thesis is divided into three chapters. In the introduction, the author lays 

down the topic and the aim of the thesis and explains her motivation for writing 

a thesis from this area of law. 

The first chapter contains a theoretical introduction to the topic. The author 

explains what is a payment transaction, what forms can it take and who are the 

parties. 

In the second chapter, the author introduces the legal regulation of cashless 

payment transactions. In the subchapter dedicated to international payment 

transaction, the author explains how do the international payment transactions 

work, including the introduction of the SWIFT system. Moreover, the author 

mentions some international treaties from this area. The subchapter dealing with 

European legislation mainly describes the most important regulations and directives 

that are relevant to payment transactions, including the new Directive (EU) 

2015/2366 of the European Parliament and of the Council on payment services in 

the internal market, which is crucial for the regulation of payment transactions. The 

European legislation directly influences the Czech law of payment transactions, 

which is then described in the last subchapter of this part of the thesis. Next to the 

Payment System Act, which constitutes the foundation of the legal regulation of 

payment transactions in the Czech Republic and which is thoroughly examined in 

this subchapter, the author also mentions other legislative acts which regulate some 

partial aspects of payment transactions. Finally, the author presents some important 

soft-law documents. 
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The third chapter addresses the issue of payment accounts, particularly in the 

context of the previously mentioned amendment to the Payment System Act. The 

author introduces the concept of the so-called payment account with basic features 

and the regulation of payment account switching, i.e. the change of a payment 

account. There the mechanism called the Code of the Consumer Mobility created 

by the Czech Banking Association is also analyzed. At the end of this chapter, the 

author offers an evaluation of the new legal regulation. 

The conclusion sums up the main points which were discussed in the thesis and 

contains the implications that were discovered in the process of writing this diploma 

thesis. 
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