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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hospodářské soutěži: odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví
(2007/2201(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na sdělení Komise ohledně odvětvového šetření v oblasti retailového 
bankovnictví podle čl. 17 nařízení 1/2003 (KOM(2007)0033),

 s ohledem na průběžnou zprávu 1 o platebních kartách ze dne 12. dubna 2006 a 
průběžnou zprávu 2 o běžných účtech a souvisejících službách ze dne 
17. července 2006,

 s ohledem na zelenou knihu o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu 
(KOM(2007)0226)

 s ohledem na sdělení Komise nazvané Jednotný trh pro Evropu ve 21. století 
(KOM(2007)0724),

 s ohledem na nedávné rozhodnutí o mnohostranných mezibankovních poplatcích 
Mastercard v rámci EHP,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 
2006  o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) 1
a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 
o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované 
znění) 2,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 
2007 o platebních službách na vnitřním trhu 3,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském 
úvěru, kterou se mění směrnice Rady 93/13/ES,

 s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o bílé knize o politice finančních 
služeb pro období 2005–20104,

 s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2006 o konsolidaci v odvětví finančních 
služeb na evropské úrovni5,

 s ohledem na článek 45 jednacího řádu,
                                               
1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
3 Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
4 Přijaté texty, P6_TA(2007)0338.
5 Přijaté texty, P6_TA(2006)0294.
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 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že dobře fungující sjednocený finanční trh je nezbytným 
předpokladem pro dosažení lisabonské agendy s cílem vytvořit v EU 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku na světě založenou na 
znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s větším počtem pracovních 
míst a lepšími pracovními místy,

B. vzhledem k tomu, že lepší maloobchodní finanční služby jsou nezbytné k tomu, aby byl 
dokončen akční plán pro finanční služby a veškeré jeho přínosy poskytnuty 
spotřebitelům a maloobchodníkům,

C. vzhledem k významu, jaký má oblast retailového bankovnictví pro hospodářství EU, 
pokud jde o růst a zaměstnanost, a vzhledem k jeho významu pro spotřebitele a malé 
a střední podniky,

D. vzhledem k nedostatečné harmonizaci spotřebitelské politiky v EU a vnitřní složitosti 
finančních produktů,

E. vzhledem k významu, jaký má politika hospodářské soutěže EU pro dokončení 
vnitřního trhu a řádně fungující a skutečně rovné podmínky na trhu pro všechny 
zúčastněné;

F. vzhledem k tomu, že je zapotřebí dosáhnout rovnováhy mezi vysokým stupněm ochrany 
spotřebitelů a řádným fungováním jednotného trhu,

Obecně

1. podporuje jednotný přístup Komise spočívající v podpoře politik vnitřního trhu a 
správně zaměřených odvětvových šetřeních; vyjadřuje nicméně politování nad 
načasováním tohoto odvětvového šetření a vybízí Komisi, aby pokračovala ve své práci 
poté, co směrnice o kapitálové přiměřenosti, jednotný prostor plateb eurozóny (SEPA), 
směrnice o platebních službách a směrnice o spotřebitelském úvěru prokážou svou 
účinnost v praxi;

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření Komise dostatečně nezohledňuje specifika 
přísně regulovaného bankovního odvětví a význam kultury, zvyků, jazyka při výběru 
finančních produktů ze strany spotřebitelů;

3. připomíná, že politika hospodářské soutěže je mocným nástrojem k dokončení vnitřního 
trhu; zaměření na posílení hospodářské soutěže by však nemělo vést k oslabení řízení 
rizik v oblasti bankovnictví a ohrožení stability odvětví, které je obzvláště klíčové a 
strategické pro světové hospodářství; zdůrazňuje, že pro další rozvoj finančních služeb 
je nezbytná důvěra spotřebitelů;

Mobilita zákazníků

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění mobility zákazníků, aby si spotřebitelé mohli 
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sami zvolit, zda si vyberou jiného provozovatele, což posílí hospodářskou soutěž mezi 
provozovateli; poukazuje na to, že je nezbytné zajistit návaznost služeb i v případě 
uzavření bankovního účtu a změny provozovatele a zamezit veškerým duplicitám ve 
službách;

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky za uzavření bankovního účtu s cílem podpořit 
mobilitu a hospodářskou soutěž; žádá Komisi, aby stanovila osvědčené postupy pro 
rychlou a účinnou změnu bankovního účtu, pokud jde o trvání procesu a související 
náklady; zastává názor, že by změna bankovních účtů neměla pro zákazníky znamenat 
žádnou újmu; je proti nadbytečným smluvním závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

Informovanost a průhlednost 

6. zastává názor, že informovanost spotřebitelů je podstatná, avšak není sama o sobě 
dostatečná, aby zabezpečila hospodářskou soutěž mezi bankami; požaduje kvalitnější a 
srozumitelnější informace; domnívá se, že v současnosti je pro spotřebitele získávání 
informací obtížné a nákladné;

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení povinnosti bank poskytnout spotřebitelům dříve, 
než si otevřou účet, jediný dokument shrnující podrobnosti o veškerých nákladech, 
včetně nákladů na uzavření bankovního účtu,

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný evropský informační leták pro poskytovatele
obsahující popis jejich základních produktů, příslušných nákladů a podmínek s cílem 
umožnit snadné a průhledné porovnání, jež vázané produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude bezplatné a přeshraniční;

Úvěry – registry a zprostředkovatelé

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů; žádá Komisi, aby předložila návrhy týkající se 
interoperability údajů v registrech, jež však bude respektovat soukromí spotřebitelů a 
jejich právo na přístup a opravy;

10. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou práci, pokud jde o zprostředkovatele úvěrů, 
s cílem zajistit ochranu spotřebitelů a zabránit nekalým prodejním praktikám, které 
nejvíce poškozují zranitelnější skupiny obyvatelstva;

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, administraci a vymáhání dohod o finančních 
službách často vznikají problémy; žádá Komisi, aby jasně rozlišovala mezi 
informacemi, které musí být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, a poskytováním 
poradenských služeb;
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Spolupráce bank

12. zastává názor, že decentralizované bankovní sítě, například spořitelny či družstevní 
banky, zajišťují návaznost finančních trhů i na malých a odlehlých trzích; zdůrazňuje, 
že pluralitní bankovní trhy a rozmanitost poskytovatelů posílí hospodářskou soutěž na 
celém bankovním trhu EU a zároveň zajistí financování místního hospodářství a 
usnadní přístup k finančním službám pro všechny zákazníky;

Platební systémy

13. je přesvědčen, že by jednotná platební oblast eurozóny a směrnice o platebních službách 
měly poskytnout řešení roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské soutěže, na něž 
poukazuje odvětvové šetření týkající se platebních infrastruktur; připomíná, že první 
etapa jednotné platební oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 28. ledna 2008, a 
požaduje jednotné platformy zúčtování a vypořádání, fungující na základě totožných 
pravidel a technických norem; zdůrazňuje, že přístupová kritéria pro jednotnou platební 
oblast eurozóny jsou spravedlivá a otevřená; dále připomíná, že směrnice o platebních 
službách uvádí, že by nemělo docházet k jakékoli diskriminaci v přístupu k platebním 
systémům kromě té, která je nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro ochranu 
finanční a provozní stability;

14. konstatuje, že Komise opakovaně hodnotila mnohostranné mezibankovní poplatky jako 
porušení hospodářské soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby byly v tomto odvětví 
odstraněny; zastává názor, že by Komise měla zúčastněným stranám poskytnout jasné 
ukazatele, pokyny a požadavky na průhlednost, které by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské soutěže;

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých mezibankovních poplatků za platby prostřednictvím 
bankomatu či platby bez použití platební karty; připomíná, že systém přímého debetu 
v jednotné platební oblasti eurozóny a systém převodu finančních prostředků v jednotné 
platební oblasti eurozóny jsou dvoustrannými sítěmi, jejichž ekonomický přínos vzniká 
díky síťovým účinkům; žádá Komisi, aby zajistila vyrovnávací mechanismus pro 
rovnoměrnější rozložení nákladů a přínosů členství v síti; navrhuje Komisi, aby 
stanovila a všem zúčastněným stranám sdělila metodiku výpočtu veškerých 
mnohostranně dohodnutých mezibankovních poplatků s cílem zajistit skutečně rovné 
podmínky na trhu a prosazování veškerých právních předpisů týkajících se hospodářské 
soutěže;

*

*   *

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecná východiska

Je zapotřebí uvítat, že se Komise ve svém odvětvovém šetření zaměřila na stupeň účinnosti a 
fungování oblasti, jakou je retailové bankovnictví, jež je obzvláště citlivé, neboť se zaměřuje 
na rodiny a malé a střední podniky, a vzhledem k tomu, že je dosud nejvýznamnějším 
bankovním pododvětvím, neboť představuje více než 50 % celkové aktivity EU, pokud jde 
o hrubé příjmy.

Šetření Komise může být sporné, pokud jde o některé metodické kroky, které Komise učinila 
při porovnání nejrůznějších skutečností na trhu a ve vnitrostátních systémech, přináší však 
velmi přesný a realistický obraz, který jasně říká, jak trh funguje, připomíná jeho hlavní 
nedostatky a přemýšlí, jak je napravit za pomoci právních předpisů týkajících se hospodářské 
soutěže.

Odvětvové šetření konstatovalo určité obavy, které zpravodaj plně sdílí, pokud jde 
o hospodářskou soutěž v oblasti platebních systémů, zejména systémů platebních karet, 
úvěrové registry, a především stanovení cen a politik provozovateli bank. Co se týče činnosti 
spořitelen a družstevních záložen, Komise podcenila některé typické rysy takových bank, 
například jejich přítomnost v oblastech považovaných za odlehlé, stupeň zakořenění v území 
a jejich sociální úlohu. Je třeba říci, že posledně jmenované rysy jsou zvláště významné i 
z hlediska účinnosti služeb.

Závěry odvětvového šetření jasně ukazují, že je nezbytné vytvořit konkurenceschopnější 
prostředí mezi poskytovateli služeb, zejména těmi, kteří působí na maloobchodních trzích, 
přičemž dosažení těchto cílů umožní evropským spotřebitelům plně požívat všech výhod 
vnitřního trhu.

Zpravodaj se domnívá, že jednoduchá samoregulační opatření nejsou pro bankovní odvětví 
odpovídajícím nástrojem pro zlepšení účinnosti retailových služeb. Proto by byla žádoucí 
evropská zákonodárná iniciativa, která by zajistila účinnost trhu a nabídla spotřebitelům lepší 
nakupování. Komise by proto měla přijmout příslušná opatření, a to prosazováním právních 
předpisů týkajících se hospodářské soutěže a rovněž přijetím politických iniciativ.

1. – Bankovní služby

Bankovní služby jsou zvláštním případem, kdy důvěrný vztah mezi bankami a jejich 
zákazníky může oslabit snahy spotřebitelů uvést do pohybu mechanismy hospodářské 
soutěže; zvyšuje rovněž tržní sílu společností, která v některých případech znamená vyšší 
ceny. Problémem je, že banky mohou zneužít tohoto postavení a přijmout komerční opatření, 
která klientům prodraží ukončení vztahu s bankou, případně jim brání v porozumění rysům a 
cenám služeb nabízených na trhu a jejich porovnání.
Skutečnost, že na tomtéž trhu je dav majitelů běžných účtů, kteří mají, pokud vůbec, pouze 
velmi málo informací, zřejmě bankovnímu odvětví v některých zemích umožňuje této 
informační asymetrie využít.
Proto je důležité pracovat na evropské úrovni s cílem urychlit iniciativy zaměřené na zvýšení 
finanční gramotnosti. Za pomoci systémů finanční gramotnosti a větší průhlednosti se může 
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stát poptávka rovněž mobilnější, a pozměnit tak současnou rovnováhu mezi nabídkou a 
poptávkou, která je typickým rysem trhu bankovních služeb. V tomto ohledu podporuje 
zpravodaj kroky, které Komise podnikla v oblasti finančního vzdělávání prostřednictvím 
svého sdělení KOM(2007)0808 ze dne 18. prosince 2007.
Je důležité, aby spotřebitelé, kteří si přejí změnit svého dodavatele, nebyli od tohoto kroku 
nijak odrazováni, ani jim nebylo jinak bráněno. Pokud jsou spotřebitelé na trhu informovaní a 
mobilní, znamená to, že finanční ústavy musí soupeřit o to, aby si spotřebitele získaly a 
udržely.

1a) – Politiky vázání

Banky využívají běžné účty jako strategický nástroj pro budování vztahu s majiteli účtů na 
základě řady dalších služeb, což se často projeví jako praxe, která nepřispívá k mobilitě.
Pokud jsou s běžným účtem spojeny i některé další služby, je možné uzavřít takový účet 
okamžitě či během několika dnů pouze teoreticky, neboť ve skutečnosti to znamená proces, 
který může být velmi složitý a zdlouhavý. V některých zemích EU banky požadují při 
uzavření běžného účtu ze strany klienta, aby byly zrušeny přímé debetní platby za obslužné 
účty a aby byly odevzdány platební a kreditní karty. To může majiteli účtu přinést značné 
problémy, které jej odradí od změny banky. Bylo by proto vhodné, aby při přechodu k jiné 
bance mohly být služby poskytovány alespoň v přechodném období, v němž nenastane 
zdvojení nákladů, nebo období, kdy je majitel ponechán bez bankovních služeb, a to po dobu 
nezbytnou k dokončení přechodu.
Musíme proto zajistit, aby byly odstraněny, či přinejmenším sníženy na minimum 
ekonomické, časové a administrativní náklady na změnu banky, u níž má klient běžný účet, a 
to prostřednictvím odstranění veškerých nadbytečných smluvních či praktických vazeb mezi 
běžnými účty a dalšími službami, jako jsou půjčky, spořicí účty, cenné papíry a pojistky.

Jinými slovy, je třeba rozvinout mechanismy, díky nimž budou běžné účty přenosné.

1b) – Informace pro spotřebitele

Zpravodaj je přesvědčen, že k tomu, aby se zlepšila účinnost odvětví retailového 
bankovnictví, je třeba zlepšit schopnost spotřebitelů přijímat rozhodnutí přiměřeně své situaci. 
Požaduje proto akce na různých úrovních, k nimž patří:
– včasné poskytnutí jasných a adekvátních informací;
– kvalifikované poradenství;
a především
– rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi obdobnými produkty.

Spotřebitelé, kteří jsou informovaní, jsou v lepším postavení, pokud jde o výběr smlouvy, 
která nejlépe odpovídá jejich požadavkům, nezávisle na tom, kdo finanční služby poskytuje.

Pouhé šíření informací může být předpokladem dosažení konkurenční rovnováhy, samo 
o sobě však nestačí; důležitá je kvalita daných informací a možnost jejich praktického využití 
ze strany spotřebitele. Jestliže budou informace pro spotřebitele nedostatečné, a přitom 
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náklady na jejich vyhledání budou tak vysoké, že přesáhnou jejich očekávaný přínos, 
nebudou mít spotřebitelé chuť po nich pátrat. Ze studií provedených Komisí a mnoha 
vnitrostátními orgány dohledu vyplývá, že řada informačních letáků neuvádí podmínky pro 
bankovní převody, použití bankomatu, poplatky za výběr hotovosti na pobočce jiné než 
vlastní banky aj. Neexistuje proto žádný souhrnný dokument, který by stanovil obvyklou výši 
pravidelných položek za služby, které se při spravování běžného účtu většinou využívají. Je 
tedy třeba majitelům běžných účtů každoročně poskytovat stručné informace o aktuálních 
výdajích, které jim vznikly provozem účtu, a o tom, jak se tyto výdaje změnily v porovnání 
s předchozím rokem.
Tento cíl by bylo možné naplnit způsobem standardizovaným na evropské úrovni, aby tak 
byly ekonomické podmínky uplatňované bankami porovnatelné v rámci celé EU, což by 
následně spotřebitelům přineslo prospěch při rozhodování.
Bylo by rovněž žádoucí rozvinout zdroje informací – skutečná vyhledávací střediska –
nezávislá na systému bankovnictví, která by usnadnila porovnání nákladů na služby nabízené 
různými bankami na území Evropy.

2 – Platební systémy

Odvětvové šetření Komise v evropském odvětví platebních karet jednoznačně upozornilo na 
několik závažných problémů týkajících se hospodářské soutěže.
Zpravodaj zastává názor, že mnohé problémy popsané v šetření budou napraveny v důsledku 
zavedení jednotné platební oblasti eurozóny (SEPA) a použití směrnice o platebních službách. 
Jedná se o zvláště významné odvětví. Jen v roce 2005 přesáhla celková hodnota nákupů 
provedených za pomoci platebních karet v EU 1 350 miliard EUR.
Co se týče sítí pro platby kartami, jednotná platební oblast eurozóny zajistí odstranění řady 
nedostatků zdůrazněných v šetření, například poplatků za bankovní převody nebo časového 
omezení pro převod peněz. Pokud jde o samotné platební karty, jednotná platební oblast 
eurozóny poskytne spotřebitelům výběr z více poskytovatelů služby, čímž posílí 
hospodářskou soutěž na tomto vysoce koncentrovaném evropském trhu.

2a) – Mnohostranné mezibankovní poplatky

Zcela jinou záležitostí jsou mnohostranné mezibankovní poplatky.
Zpravodaj věří, že Komise vydá určitá pravidla, která trh může přijmout, když uzavře takové 
dohody, které by se mohly považovat za neomezující. Bylo by rovněž žádoucí, aby 
antitrustové orgány zahájily proces konzultací podobný těm, jaké jsou nyní běžné ve všech 
evropských regulačních procesech, aby mohla být metodika výpočtu mnohostranných 
mezibankovních poplatků, která byla dosud používána za rozličných okolností a někdy velmi 
odlišným způsobem, definována Unií, a konečně se stát jednotnou na evropské úrovni. 
Jakmile bude metodika výpočtu stanovena, měla by se jednotně použít na veškeré peněžní 
oběhy, ať již domácí, celoevropské či světové. Jakožto zcela rovnoprávný nástroj by 
podobným řešením bylo, aby každý oběh měl své mnohostranné mezibankovní poplatky, 
jejichž výše bude dána účinností daného oběhu. Vznikla by tak hospodářská soutěž mezi 
jednotlivými oběhy, a byly by vytvořeny podmínky pro úspěch oběhu, který je nejúčinnější.
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3 – Úvěrové registry

V závěru zpravodaj sdílí obavy Komise týkající se přístupu k úvěrovým registrům v případě, 
že jsou tyto registry řízeny v rozporu s právními předpisy týkajícími se hospodářské soutěže. 
Zásada nediskriminačního vzájemného přístupu k úvěrovým registrům musí být dodržována 
v celé Evropě.
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