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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá iniciativu Komise, jelikož příležitosti k digitalizaci, snížení roztříštěnosti trhu 

a posílení spotřebitelů představují klíčové prvky pro dosažení skutečně jednotného trhu 

v oblasti maloobchodních finančních služeb; 

2. souhlasí s Komisí v tom, že nerozvinuté přeshraniční finanční služby jsou velkým 

problémem, který může poškozovat zájmy spotřebitelů a podniků a oslabovat fungování 

jednotného trhu; podporuje veškeré snahy o nalezení nových způsobů, jak obnovit 

jednotný trh s maloobchodními finančními službami, a vyzývá Komisi, aby zajistila 

správné provádění a vymáhání právních předpisů v oblasti maloobchodních finančních 

služeb; 

3. konstatuje, že v zájmu posílení ekonomiky sdílení je obzvláště důležité odstranit 

přeshraniční překážky v pojišťovnictví;  

4. připomíná, že v reakci na finanční krizi byly finanční služby, včetně některých 

maloobchodních finančních služeb, během posledních pěti let předmětem významných 

legislativních opatření / významné legislativní činnosti s cílem zlepšit stav 

a transparentnost finančních produktů a služeb a že několik legislativních opatření bylo 

provedeno teprve nedávno nebo je stále ještě v procesu provádění a uplatňování; vyzývá 

Komisi, aby zajistila správné provedení a uplatňování nejnovějších právních předpisů, aby 

zhodnotila účinek veškerých právních předpisů, jež se týkají maloobchodního finančního 

odvětví, a aby tyto informace zohlednila při posuzování toho, zda jsou zapotřebí další 

právní předpisy; 

5. vyjadřuje politování nad skutečností, že podniky stále čelí řadě překážek, které brání 

rozvoji jejich přeshraniční činnosti; zdůrazňuje, že překážky, jak je uvedeno v zelené 

knize, které brání prodeji finančních produktů přes hranice a rozvoji přeshraničního 

obchodu, nevznikají primárně na evropské úrovni, nýbrž že se jedná o překážky často 

vytvořené vnitrostátními předpisy včetně vnitrostátních požadavků na vytvoření struktury 

nebo registru v členském státě spotřebitele, nebo rozdělením jednotného trhu na 

vnitrostátní trhy, a že tyto překážky nemůže odstranit samo odvětví; 

6. žádá Komisi, aby vypracovala podrobné posouzení a analýzu jak vnitrostátních 

a přeshraničních překážek, tak i ostatních překážek přeshraničních operací a dokončení 

jednotného trhu ve finančním odvětví s cílem identifikovat stávající příčiny segmentace 

trhu a cenové diskriminace, a aby doporučila opatření, jež budou respektovat smluvní 

svobodu a mohla by být zavedena, aby motivovala finanční instituce k hospodářské 

soutěži přes hranice členských států a ke změně současných vnitrostátních struktur 

cenotvorby; 

7. zdůrazňuje, že obzvláště znepokojující je absence přeshraniční nabídky zákonného 

pojištění motorových vozidel pro fyzické osoby; konstatuje, že neexistující hospodářská 

soutěž v této oblasti vede k tomu, že někteří občané EU platí za stejný model vozidla 

stonásobně vyšší pojistné než jiní občané; konstatuje, že ačkoli si je vědom toho, že cenu 
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ovlivňuje míra rizika a náklady, nejsou tyto faktory dostatečným vysvětlením takto 

výrazných cenových rozdílů v Evropě; žádá Komisi, aby přijala odvětvový akční plán pro 

evropský trh zákonného pojištění motorových vozidel pro fyzické osoby, včetně 

doporučení ohledně pravidel EU o záručních fondech, pokynů k využití údajů pro přiznání 

bonusů/malusů v případě, že se občan EU přestěhuje do jiného členského státu, a dalších 

případných opatření, jež bude nutné přijmout za účelem vytvoření skutečně jednotného 

trhu pojištění vozidel; 

8. vítá výrazný potenciál, který přinesly digitální transformace finančních služeb, 

technologické inovace a nárůst nekonvenčních firem nabízejících finanční technologie; 

konstatuje, že tento rozvoj mění způsob komunikace maloobchodníků a spotřebitelů; 

vyzývá Komisi, aby zhodnotila existující evropské právní předpisy ohledně digitalizace 

a potřeb digitální společnosti s cílem zajistit, aby digitalizace umožnila lepší přístup na trh 

za rovných podmínek pro všechny typy podnikání, včetně malých a středních podniků 

a finančních technologií, a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi různými soutěžiteli, 

čímž zprostředkuje širší výběr pro spotřebitele, pomůže snížit ceny a zvýšit kvalitu 

finančních služeb v EU a zároveň se zaměří na vysokou úroveň ochrany spotřebitelů 

a kybernetické bezpečnosti; 

9. bere na vědomí rostoucí počet nových druhů poskytovatelů služeb, kteří působí na tomto 

trhu; domnívá se, že by tato skutečnost mohla přinést spotřebitelům významné výhody, za 

předpokladu náležitého regulačního rámce zaměřeného na zajišťování rovné soutěže 

a vysoké úrovně zabezpečení a transparentnosti; 

10. je přesvědčen, že orgány EU by měly mít k dispozici vhodné postupy pro správu 

a kontrolu nových druhů finančních produktů; upozorňuje, že všechny inovativní produkty 

na trhu finančních služeb jsou nepředvídatelné z hlediska svého dopadu na spotřebitele, 

trh a systém jako celek; domnívá se, že za těchto okolností by měla tato činnost podléhat 

náležitému dozoru ze strany příslušných orgánů; 

11. zdůrazňuje, že větší důvěra spotřebitelů ve finanční služby je nezbytná, jelikož její úroveň 

zůstává nízká, zejména pokud jde o finanční produkty s vysokým kurzovým rizikem, 

a vyzývá Komisi, aby zajistila, aby existující opatření ke zlepšení finanční gramotnosti 

a informovanosti byla prováděna v plném rozsahu a aby další opatření byla zaváděna 

v oblastech, kde je to nutné s cílem umožnit spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí, 

zvýšit transparentnost těchto produktů, odstranit překážky přechodu spotřebitele k jinému 

poskytovateli a jakékoli neodůvodněné náklady, jež souvisí s tímto přechodem nebo 

s odstoupením od smlouvy; zdůrazňuje, že před uzavřením smlouvy by spotřebitelé měli 

jako součást předběžného výpočtu úvěru, půjčky nebo hypotéky vždy obdržet evropský 

standardizovaný informační přehled (ESIS) a standardní evropské informace 

o spotřebitelském úvěru; 

12. domnívá se, že srovnávací nástroje, které umožňují srovnání cen a kvality různých 

finančních služeb, mohou výrazně zlepšit transparentnost a porovnatelnost různých 

finančních produktů, snížit cenové rozdíly a nakonec také pomoci spotřebitelům, aby si 

lépe a uvědoměle vybrali; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby požadované srovnávací 

nástroje byly přesné a srovnávaly produkty a služby, jež jsou srovnatelné napříč 

jurisdikcemi, a aby spolupracovala s maloobchodníky, malými a středními podniky, 

spotřebitelskými organizacemi a dalšími dotčenými stranami na vytvoření nezávislé 
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celoevropské internetové stránky nejprodávanějších produktů v oblasti finančních služeb; 

13. vítá práci různých agentur na evropské úrovni v otázce ochrany zájmů spotřebitelů ve 

finančním odvětví; nicméně zdůrazňuje potřebu lepší spolupráce mezi těmito agenturami 

za účelem zvýšení účinnosti a zamezení zdvojování úkolů; 

14. vyzývá členské státy, aby co nejdříve a v plném rozsahu provedly a uplatňovaly směrnici 

o hypotečních úvěrech, směrnici o platebních účtech, směrnici o distribuci pojištění 

a druhou směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II), zejména pokud jde o 

požadavky na informace pro spotřebitele a ochranná opatření; 

15. zdůrazňuje význam Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro cenné 

papíry a trhy a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

pro zajištění ochrany spotřebitelů finančních produktů; žádá Komisi, aby zajistila 

nezávislost těchto orgánů a jejich přístup k nástrojům nezbytným pro vykonávání svých 

úkolů, a vyjadřuje politování nad snižováním rozpočtu, které vede k omezování jejich 

pracovních programů; 

16. zdůrazňuje, že jakékoli nové návrhy Komise by měly být založeny na správných 

a přesných údajích; 

17. domnívá se, že neoprávněná diskriminace na základě bydliště, neoprávněné cenové 

rozdíly a nespravedlivé a neopodstatněné zeměpisné blokování používané v případě 

běžných maloobchodních finančních produktů mezi členskými státy vyžadují okamžitý 

zásah; 

18. zdůrazňuje, že pro skutečný jednotný trh maloobchodních finančních služeb je nezbytná 

přenosnost produktů, zejména přenosnost nároků na důchod a soukromého zdravotního 

pojištění; proto vyzývá Komisi, aby předložila opatření k zajištění přeshraniční 

přenositelnosti, a to pomocí harmonizace práv a povinností podniků a spotřebitelů 

v daném sektoru v celé EU; 

19. konstatuje, že rostoucí počet přeshraničních transakcí zvyšuje u soukromých dohod 

poptávku po osobních finančních údajích, jako je například solventnost, a zdůrazňuje 

potřebu lepšího sdílení informací a společných předpisů v otázce výměny těchto informací 

v souladu s předpisy o ochraně údajů; 

20. žádá odstranění překážek, které brání prodeji finančních produktů a služeb na dálku, 

a současně zajištění vysoké úrovně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů; vítá nárůst 

používání elektronických podpisů a elektronické identifikace v rámci nařízení eIDAS 

a upozorňuje na to, že je nutné podporovat vzájemné uznávání a interoperabilitu metod 

digitální identifikace v soukromém sektoru v EU, aniž by byla ohrožena úroveň 

zabezpečení stávajících systémů; vyzývá Komisi, aby podporovala používání 

elektronických identifikačních průkazů jakožto prostředku vzdálené identifikace, který 

vyhovuje současným bezpečnostním požadavkům; žádá členské státy, aby se zasadily 

o to, aby se elektronické podpisy staly normou pro transakce a smlouvy v oblasti 

finančních služeb; 

21. konstatuje, že smluvní volnost finančních institucí spočívající ve svobodě nabízet své 

služby do zahraničí musí být respektována, neboť poskytovatelé služeb by měli nadále 
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rozhodovat o tom, které spotřebitelské segmenty a trhy jsou vhodné pro jejich obchodní 

model; 

22. zdůrazňuje, že dostupnost alternativního řešení sporů (ADR) a řešení sporů online (ODR) 

je důležitá, zejména v případě přeshraničních sporů, jelikož účinná náprava je klíčem 

k jednotnému trhu a důvěře malých a středních podniků a spotřebitelů; doporučuje, aby 

byl program Fin-NET začleněn do struktur ADR a ODR s cílem zvýšit jeho účinnost 

a úsilí o sdružení těchto služeb do jednotných kontaktních míst pro spotřebitele; 

23. žádá členské státy, aby zajistily, aby digitální komunikace a obchod související 

s maloobchodními finančními službami byly dostupné i pro osoby se zdravotním 

postižením, a to také prostřednictvím internetových stránek a formátů dokumentů, jež lze 

stáhnout; podporuje plné začlenění všech maloobchodních finančních služeb do směrnice 

o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb („Evropský akt přístupnosti“); 

24. žádá Komisi o akční plán pro maloobchodní finanční služby; 

25. žádá Komisi, aby posoudila dopady návrhu zákazu veškerých poplatků a plateb spojených 

s přijímáním nebo odesíláním transakcí SEPA nebo vnitrostátních bankovních převodů 

a aby zhodnotila možné přínosy pro evropské spotřebitele; 

26. vítá úsilí o větší transparentnost cenotvorby ve službách půjčoven automobilů, včetně 

prodeje doplňkového pojištění a dalších poplatků; zdůrazňuje, že veškeré poplatky 

a platby, ať už povinné, nebo volitelné, spojené s půjčením vozidla by měly být pro 

spotřebitele viditelně a jasně uvedeny na internetových stránkách půjčovny nebo na 

srovnávacích internetových stránkách; připomíná Komisi nutnost prosadit směrnici 

o nekalých obchodních praktikách, a vítá nedávné přijetí nových prováděcích pokynů 

s ohledem na technologické změny; 

27. připomíná práci odvedenou v souvislosti s nařízením o ratingových agenturách; žádá 

Komisi, aby posoudila dopad této právní úpravy na produkty prodávané maloobchodním 

spotřebitelům; 

28. podporuje zavedení systému plně přenositelného čísla bankovního účtu, který by nahradil 

současný systém SEPA, jenž váže spotřebitele na jednu instituci propojením kódu IBAN 

s pevným kódem BIC/SWIFT; vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který by umožňoval 

přenosnost čísla bankovního účtu, a domnívá se, že tato přenosnost by měla být možná 

přinejmenším mezi institucemi v rámci jednoho členského státu. 
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