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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi o přístupu k základním bankovním službám
(2012/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Pracovní program Komise 
na rok 2011“ (COM(2010)0623), a zejména na zmínku o plánovaném „legislativním 
předpisu o přístupu k základním bankovním službám“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu. 
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ (COM(2011)0206),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 
2007 o platebních službách na vnitřním trhu1, a zejména na zřízení Jednotné oblasti pro 
platby v eurech (SEPA),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu2,

– s ohledem na konzultace Komise týkající se problematiky finančního začleňování a 
zajištění přístupu k základnímu bankovnímu účtu od roku 2009 a přístupu k základnímu 
platebnímu účtu od roku 2010,

– s ohledem na doporučení Komise 2011/442/EU ze dne 18. července 2011 týkající se 
přístupu k základnímu platebnímu účtu3 a na posouzení dopadů, které je k němu připojeno 
(SEK (2011) 0906),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Jednotný trh z pohledu lidí. 
Přehled názorů a obav občanů a podniků“ (SEK (2011) 1003), a zejména na obavu č. 7, 
která se týká potíží, s nimiž se občané setkávají při otevírání bankovního účtu v členských 
státech, které nejsou zemí jejich trvalého pobytu,

– s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že hladké fungování vnitřního trhu a rozvoj moderní, sociálně 
inkluzivní ekonomiky závisí na všeobecném poskytování základních bankovních služeb a 
existenci sociálně odpovědného bankovního sektoru;

B. vzhledem k tomu, že přístup k základním bankovním službám je předpokladem k tomu, 

                                               
1 Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7.
3 Úř. věst. L 190, 21.7.2011, s. 87.
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aby mohli spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, zejména přeshraniční migrace, 
převodu peněz a nákupu zboží a služeb při nediskriminačních nákladech; vzhledem          
k tomu, že roční alternativní náklady z důvodu nemožnosti přístupu k platebnímu účtu se 
odhadují na 185 až 365 EUR na spotřebitele;

C. vzhledem k tomu, že v současné době je 7 % všech spotřebitelů v Unii, tj. asi 30 milionů 
osob, vyloučeno z přístupu k základním bankovním službám, přičemž se odhaduje, že      
7 milionům byl přístup zamítnut poskytovateli platebních služeb; vzhledem k tomu, že 
finanční vyloučení představuje ve většině členských států EU-12 ještě větší problém;

D. vzhledem k tomu, že je nutno řešit problém rozdílné kvality produktů a omezené 
konkurence v drobném bankovnictví; vzhledem k tomu, že integrace bankovního sektoru 
nemůže být dokončena bez další konvergence a harmonizace k dosažení standardů vysoké 
kvality;

E. vzhledem k tomu, že hotovost, kterou poskytují centrální banky, je veřejným statkem, 
zatímco elektronické platební prostředky dávají k dispozici soukromí poskytovatelé a 
jejich význam stále roste, což na jedné straně snižuje veřejné výdaje na poskytování 
hotovosti pro veřejnost, ale na straně druhé s sebou přináší problém vytváření monopolu 
finančního sektoru, pokud jde o platební služby zajišťované drobným bankovnictvím; 
vzhledem k tomu, že za těchto okolností jsou uživatelům účtovány stále vyšší poplatky za 
přístup k jejich vkladům a za provádění plateb;

F. vzhledem k tomu, že všeobecný hospodářský rozvoj a sociální soudržnost přispívají k 
velkému rozšíření bankovních účtů; vzhledem k tomu, že mezi členskými státy lze 33 % 
rozdílů v procentuálním podílu obyvatel, kteří užívají běžný bankovní účet, vysvětlit 
úrovní hospodářského rozvoje, a že tudíž 67 % závisí na jiných faktorech, např. na 
regulaci;

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé platebních služeb, kteří jednají v souladu s logikou 
trhu, mají tendenci zaměřovat se na komerčně atraktivní klienty a nedávají málo 
významným klientům na výběr stejnou škálu produktů; vzhledem k tomu, že kodexy pro 
toto odvětví, které byly zavedeny v Německu, Velké Británii, Itálii, Irsku, Slovinsku a 
Lucembursku, byly z velké části výsledkem tlaku veřejnosti a požadavků na předložení 
legislativních iniciativ; vzhledem k tomu, že samoregulační nástroje sice přinesly 
pozitivní výsledky, ale nepodařilo se jim účinně zajistit všeobecný přístup k základnímu 
bankovnímu účtu;

H. vzhledem k tomu, že legislativní postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný přístup          
k základním bankovním službám dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii a Francii, kde 
se počet občanů, kteří je nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, stejně jako ve Finsku a 
Dánsku, kde využívá bankovní služby 100 % domácností;

I. vzhledem k tomu, že členské státy nereagovaly dostatečně na výše uvedené doporučení 
Komise a v 15 členských státech stále neexistují právně vymahatelné nebo dobrovolné 
požadavky na to, aby banky poskytovaly základní bankovní služby;

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní bankovní účet efektivní, musí být snadné ho 
otevřít, a to i pro ty osoby, které nemají možnost prokázat svou totožnost standardním 
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způsobem, a musí poskytovat určitý rozsah základních služeb, a že je zapotřebí přijmout 
opatření k účinnému dohledu a urovnávání sporů;

K. vzhledem k tomu, že v rámci své strategie společenské odpovědnosti podniků by banky 
měly za poskytování přístupu k bezplatným základním bankovním službám mít 
odpovědnost spolu s veřejnými orgány a občanskou společností;

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa k zajištění přístupu k základním bankovním 
službám musí zahrnovat ochranu proti obstavení účtu, musí si získat si důvěru spotřebitelů 
a zabránit vzniku nákladů plynoucích z nevyužívaných účtů;

M. vzhledem k tomu, že je nutno zabránit narušení hospodářské soutěže a že je třeba brát 
v úvahu potřeby spotřebitelů v regionech s nedostatečnými bankovními službami, měla by 
být působnost této iniciativy co nejširší; vzhledem k tomu, že kromě úvěrových institucí 
by mohli přístup k nejdůležitějším základním bankovním službám zajistit i jiní 
poskytovatelé platebních služeb, jejichž činnost upravuje směrnice 2007/64/ES;

N. vzhledem k tomu, že každou iniciativu na podporu univerzálního přístupu k základním 
bankovním službám musí doprovázet dobře připravené komunikační kampaně zaměřené 
na zvyšování informovanosti o právech spotřebitelů a povinnostech poskytovatelů;

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 předložila na základě článku 114 Smlouvy              
o fungování Evropské unie legislativní návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem spotřebitelům žijícím v Unii, podle podrobných 
doporučení uvedených v příloze;

2. potvrzuje, že uvedená doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou 
subsidiarity a proporcionality;

3. domnívá se, že požadovaný návrh nemá žádné finanční dopady;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:
PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které má být přijato, by mělo 
regulovat tyto oblasti:

Doporučení 1 k působnosti

1. Tyto právní předpisy by měly co největšímu množství poskytovatelů platebních služeb, 
jak jsou definovány v čl. 4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit povinnost poskytovat 
základní bankovní služby.

2. Aby však nevedly k nepřiměřené zátěži poskytovatelů platebních služeb, kteří nabízejí 
služby nesouvisející s těmi, jež jsou požadovány pro základní bankovní účet, měly by být 
osvobozeny od povinnosti poskytnout takový účet:

a. poskytovatelé platebních služeb uvedení v čl. 1 odst. 1) bodech e) a f) směrnice 
2007/64/ES; 

b. platební instituce oprávněné pouze k poskytování jedné nebo více platebních 
služeb, jež jsou uvedeny v bodech 4 až 7 přílohy směrnice 2007/64/ES.

3. Členské státy by měly mít možnost osvobodit od povinnosti poskytovat základní bankovní 
účet: 

a. poskytovatele platebních služeb působící na základě družstevního obchodního 
modelu, na neziskovém základě nebo ty, kteří vyžadují členství na základě 
stanovených kritérií, např. profese;

b. poskytovatele platebních služeb, kteří v předchozím roce provedli transakce, 
jejichž celková hodnota je nižší než 3 miliony EUR.

4. Všichni poskytovatelé platebních služeb, kteří jsou osvobozeni od povinnosti poskytovat 
základní bankovní účet podle bodu 3 písm. a) by měli přispívat do vyrovnávacího fondu,  
a to s výjimkou poskytovatele, který vykonává činnost na neziskovém základě.

Doporučení 2 týkající se požadavků na přístup a identifikaci

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, která 
jedná za jiným účelem, než jsou její obchodní, podnikatelské, živnostenské nebo profesní 
zájmy, a která má legální pobyt v Unii, měl právo si otevřít a používat základní bankovní 
účet u poskytovatele platebních služeb působícího v některém členském státě, a to za 
předpokladu, že spotřebitel ještě nemá na území tohoto členského státu základní bankovní 
účet splňující požadavky právních předpisů Unie uvedené v těchto doporučeních.

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby spotřebitelé nemuseli zbytečně komplikovaně 
prokazovat, že ještě nemají základní bankovní účet, a stanovit, aby spotřebitel při 
podávání žádosti učinil za tímto účelem prohlášení.

7. Právo na přístup k základnímu bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu na státní 
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příslušnost spotřebitele nebo místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako jsou výše nebo 
pravidelnost příjmů, zaměstnání, úvěrová historie, výše zadluženosti, individuální situace 
týkající se úpadku nebo budoucích operací na účtu, by neměla být při otevírání základního 
bankovního účtu brána v úvahu. Přístup k základnímu bankovnímu účtu by neměl být za 
žádných okolností podmíněn přijetím nabídky dalších produktů nebo služeb, například 
pojištění.

8. Uvedené právní předpisy by se měly uplatňovat, aniž by tím byla dotčena pravidla Unie, a 
to zejména pokud jde o povinnost poskytovatelů ukončit ve výjimečných případech 
smlouvu o základním bankovním účtu na základě příslušných právních předpisů Unie 
nebo členského státu, např. právních předpisů týkajících se praní špinavých peněz. Účet 
může být také uzavřen v případě podvodu, zneužití důvěry nebo falšování dokumentů.

9. Členské státy by měly mít povinnost zajistit, aby postupy prověřování klientů nevedly      
k diskriminačním praktikám, například vůči skupinám na okraji společnosti, migrantům, 
etnickým nebo náboženským menšinám nebo lidem bez trvalého bydliště. Proto by měla 
být zvláštní pozornost věnována prostředkům, s nimiž mohou osoby bez trvalého bydliště 
splnit požadavky na prověřování, a v úvahu by přitom měly být vzaty vnitrostátní 
osvědčené postupy, aby bylo možné pro ně účelně zajistit přístup k základní řadě 
nezbytných platebních služeb.

10. Pro usnadnění by měly být základní bankovní účty klasifikovány jako produkty s nízkým 
rizikem v souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice Komise 2006/70/ES, kterou se provádí směrnice 
2005/60; poskytovatelé by měli mít povinnost používat zjednodušené požadavky na 
prověřování klienta a Komise by měla usilovat o další harmonizaci vnitrostátních výkladů 
předpisů proti praní špinavých peněz s cílem zajistit, aby již nemohly být použity pro 
zamezení přístupu k základnímu bankovnímu účtu.

11. Právní předpisy by měly přinutit poskytovatele platebních služeb k transparentnímu 
jednání, pokud jde o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo uzavření základního 
bankovního účtu. S cílem umožnit spotřebiteli, aby mohl zpochybnit rozhodnutí 
poskytovatele platebních služeb, by měl poskytovatel platebních služeb písemně 
informovat spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho žádosti o otevření základního 
bankovního účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho uzavření. Poskytovatel by měl být 
rovněž povinen informovat spotřebitele o možnostech alternativních mechanismů k řešení 
sporů.

12. Právní předpisy by měly vyžadovat, aby poskytovatel jednal rychle při ověřování toho, 
zda má spotřebitel právo na přístup k základnímu bankovnímu účtu, v jehož rámci musí 
poskytovatel spotřebitele informovat o důvodech jakékoli zpoždění delšího než dva týdny. 
Poskytovatel může požadovat, aby byl spotřebitel fyzicky přítomen při otevření účtu        
v nejbližší pobočce.

Doporučení 3 týkající se funkcí a nákladů

13. Právní předpisy by měly uživateli základního bankovního účtu umožnit provádět veškeré 
základní platební transakce, např. nechat si převádět plat nebo dávky, platit účty nebo 
daně a nakupovat zboží a služby prostřednictvím fyzických kanálů i kanálů ovládaných na 
dálku, s využitím obvyklých vnitrostátních systémů.
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14. Poskytovatel platebních služeb by neměl u základního bankovního účtu nabízet, ať už 
výslovně či implicitně, žádné možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě předložený 
poskytovateli platebních služeb spotřebitele by neměl být proveden, pokud by jeho 
provedení mělo za následek vznik záporného zůstatku na základním bankovním účtu 
spotřebitele. Přístup k úvěrům by neměl být považován za součást poskytovaných služeb 
nebo za právo vztahující se k základnímu bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel nebo 
formu úvěru.

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu by měl být bezplatný.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly být přijatelné a přinejmenším v takové výši, jakou 
zaručuje obvyklá cenová politika poskytovatele. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitel/ka nemusel/a hradit žádné poplatky nebo sankce plynoucí z okolností 
nezávislých na jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních prostředků na jeho/jejím účtu  
v důsledku opožděné platby mzdy nebo sociálních dávek.

17. Poskytovatelé by byli pouze povinni zahrnout funkce, které jsou součástí jejich běžné 
nabídky. V běžných případech by k základnímu bankovnímu účtu měly náležet tyto 
služby:

A. Služby spojené s vedením základního účtu

a) služby umožňující vložení hotovosti a převod prostředků na platební účet;

b) služby umožňující výběr hotovosti z platebního účtu;

c) poskytování výpisů z účtu.

Spotřebiteli by měl být poskytnut nediskriminační přístup k osobním službám, jako je 
obsluha u přepážek v pobočkách a používání bankomatů, a to včetně bankomatů jiných 
bank, pokud je to technicky proveditelné. Poskytovatel by si neměl za základní služby 
spojené s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

B. Standardní platební služby

a) převody peněžních prostředků prostřednictvím převodů kreditních položek, včetně 
mezibankovních převodů;

b) převody peněžních prostředků na základě platebních transakcí prováděných 
platební kartou s nemožností provést takové platební transakce, jež by 
překračovaly výši aktuálního zůstatku na platebním účtu;

c) provádění trvalých příkazů, včetně mezibankovních plateb, v členských státech, 
kde je jejich používání nezbytné k provádění základních transakcí;

d) provádění přímého inkasa, včetně inkasa v mezibankovním styku, v členských 
státech, kde je jeho používání nezbytné k provádění základních transakcí;

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl by mít spotřebitel právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které poskytovatel nabízí, jako jsou ručně zpracovávané 
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transakce, transakce prováděné prostřednictvím bankomatu, internetové bankovnictví a 
telefonní bankovnictví. Členské státy by měly stanovit dostatečný počet standardních 
platebních transakcí, jež musí poskytovatel na základě žádosti poskytovat a každý měsíc 
provádět, aniž by za to účtoval poplatky, a to bez ohledu na kanál, který spotřebitel 
použije. V případě, kdy spotřebiteli hrozí, že překročí maximální počet bezplatných 
transakcí, měl by jej o této skutečnosti poskytovatel odpovídajícím způsobem informovat. 
Poskytovatel by měl mít možnost buď účtovat další transakce za poplatek, který je             
v souladu s jeho obvyklou cenovou politikou, nebo provedení transakce odmítnout. 
Poskytovatel by měl mít možnost požadovat úhradu nákladů za poskytnutí platební karty 
formou jednorázového poplatku.

C. Zvláštní služby

V souladu s vnitrostátními právními předpisy by měla být do těchto služeb zahrnuta 
minimální ochrana příchozích plateb proti obstavení.

D. Další služby

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí dalších funkcí do základního bankovního účtu. 
Poskytovatelé platebních služeb by měli mít možnost rozšířit z vlastní iniciativy rozsah 
funkcí, jako je nástroj pro úspory nebo pro mezinárodní převody prostředků. Přístup          
k základnímu bankovnímu účtu by neměl být přijetím nabídky těchto dalších služeb 
podmiňován.

Doporučení 4 týkající se informovanosti a statistik

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na zlepšení informovanosti spotřebitelů o možnosti 
otevření základního bankovního účtu. Proto by je měla provázet ambiciózní komunikační 
strategie na úrovni Unie i na úrovni členských států zahrnující povinnost poskytovatelů 
platebních služeb poskytovat spotřebitelům jasné informace.

Komunikační kampaně

19. Komunikační kampaně by měly být připraveny ve spolupráci s organizacemi spotřebitelů 
nebo poradními orgány v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly zejména zvýšit 
povědomí o dostupnosti základních bankovních služeb v rámci celé Unie a                        
o přeshraničních právech na přístup k nim. Na úrovni členských států by se měla 
komunikace zaměřit na poskytování potřebných a srozumitelných informací o hlavních 
aspektech základních bankovních účtů, o jejich podmínkách a praktických krocích při 
řešení konkrétních problémů, včetně problémů, které se týkají občanů a migrujících 
pracovníků, kteří nemají přístup k bankovním službám. Komunikační kampaně na úrovni 
členského státu by měly být mnohojazyčné a měly by brát v úvahu nejdůležitější mateřské 
jazyky, jimiž mluví menšinové obyvatelstvo nebo migranti.

Požadavky na informovanost

20. Od poskytovatelů, na něž se vztahují tyto právní předpisy, by se mělo vyžadovat, aby 
zvýšili povědomí o dostupnosti základních bankovních účtů. Měli by poskytovat jasně 
formulované, srozumitelné a úplné informace o nabídce základních bankovních účtů 
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prostřednictvím různých komunikačních kanálů, a to zejména na svých internetových 
stránkách a ve svých pobočkách, kde by se s nimi za pomoci standardizovaných a trvalých 
nosičů dat mohli spotřebitelé seznámit.

21. Poskytovatelé by měli po zjištění potřeb spotřebitelů doporučovat základní bankovní účet, 
který by měl odpovídat potřebám uvedeným spotřebitelem. Spotřebitelé, kteří projevili     
o otevření základního bankovního účtu zájem, by měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, a náklady, pokud nějaké existují. Informace by 
měly být srozumitelné, standardizované a co nejjednodušší a měly by být rozesílány         
v jakémkoli jazyce Unie podle požadavku zákazníka. Zaměstnanci by měli zajistit, aby 
spotřebitel při uzavírání smlouvy o tomto účtu porozuměl všem svým právům a 
povinnostem.

22. Požadavky na informovanost vyplývajícími z právních předpisů by neměly být dotčeny 
požadavky stanovené ve směrnici 2007/64/ES o poskytování informací spotřebitelům.

Statistické požadavky

23. Členské státy by měly mít povinnost zajistit, aby poskytovatelé poskytovali vnitrostátním 
orgánům spolehlivé informace alespoň o počtu základních bankovních účtů, které byly 
otevřeny, počtu žádostí o základní bankovní účet, které byly zamítnuty, a o důvodech 
tohoto zamítnutí, a o počtu účtů, které byly zrušeny. Tyto informace by měly být 
poskytovány v souhrnné podobě.

24. Vnitrostátní orgány by měly mít povinnost poskytovat každý rok Komisi, Evropskému 
orgánu pro bankovnictví a Evropskému parlamentu souhrnné informace a tyto údaje by 
měly být zveřejňovány v souhrnné a srozumitelné podobě.

Doporučení 5 týkající se dohledu, urovnávání sporů a odškodnění

25. Právní předpisy by měly členským státům stanovit povinnost jmenovat příslušné orgány, 
aby zajistily a sledovaly účelné dodržování požadavků uvedených v těchto předpisech. 
Tyto určené příslušné orgány by měly být na poskytovateli platebních služeb nezávislé.

26. Členské státy by měly mít povinnost stanovit zásady pro sankce, jež mají být ukládány 
poskytovatelům za nedodržení rámce základního bankovního účtu, což zajistí, aby tyto 
sankce měly odrazující účinky; příslušné orgány by měly mít povinnost a možnost tyto 
sankce ukládat. Finanční prostředky získané prostřednictvím sankcí by měly být použity 
pro účely právních předpisů, které mají být přijaty, např. na podporu finančního 
vzdělávání nebo na odškodnění.

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat narušování pravidel hospodářské soutěže mezi 
poskytovateli základních bankovních účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů nesla 
neúměrně vysoké náklady na poskytování základních bankovních účtů, mělo by být těmto 
poskytovatelům poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco u členských států 
s nedostatečně rozvinutými bankovními službami by se mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských státech s velkým rozšířením bankovních účtů by 
mělo postačovat zavedení mechanismů přerozdělování v rámci sektoru. Příslušné orgány 
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by měly napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, který by měl být v rámci těchto 
právních předpisů financován poskytovateli platebních služeb. Pokud by počet základních 
bankovních účtů neodpovídal ekonomickému významu určitého poskytovatele, měl by 
mít tento poskytovatel nárok na odškodnění.

28. Členské státy by měly mít povinnost zajistit, aby byly stanoveny odpovídající a účelné 
postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rámci mimosoudního řešení sporů 
týkajících se práv a povinností – stanovených podle zásad uvedených v těchto právních 
předpisech – mezi poskytovateli platebních služeb a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to 
vhodné, se využijí stávající orgány. Orgány zabývající se alternativním řešením sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné a jejich služby musí být poskytovány bez úplaty. 
Jejich rozhodnutí by měla být právně závazná. V zájmu zajištění jejich nestrannosti musí 
být zajištěno rovné zastoupení poskytovatelů, spotřebitelů a ostatních uživatelů. Členské 
státy by měly mít povinnost zajistit, aby se všichni poskytovatelé základních bankovních 
účtů obraceli na jeden nebo více takových orgánů, které se výše uvedenými stížnostmi a 
zjednáváním nápravy zabývají.

29. Členské státy by měly mít povinnost zajistit, aby orgány ADR aktivně spolupracovaly při 
řešení přeshraničních sporů. Pokud se spory týkají stran v různých členských státech, měla 
by být k řešení stížností spotřebitelů použita síť FIN NET.

Doporučení 6 týkající se provádění předpisů a jejich přezkumu

30. Členské státy provedou tyto právní předpisy do 12 měsíců od data jejich zveřejnění          
v Úředním věstníku Evropské unie.

31. Komise by měla v úzké spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami do tří let po 
vstupu těchto právních předpisů v platnost a potom každých pět let zveřejnit zprávu          
o jejich uplatňování. Tato zpráva zhodnotí:

a) zda členské státy provedly právní předpisy v plném rozsahu;

b) pokrok, jehož bylo dosaženo při zajišťování přístupu k základním bankovním 
službám pro všechny občany Unie, včetně přímých i nepřímých dopadů na 
odstraňování finančního vyloučení a na harmonizaci a integraci drobného 
bankovnictví v celé Unii;

c) informovanost a důvěru veřejnosti, pokud jde o dostupnost a jednotlivé aspekty 
základních bankovních účtů a práva spotřebitelů týkající se těchto bankovních 
účtů.

Bude-li to nutné, připojí se ke zprávě i návrh změn tohoto právního předpisu. Zpráva se 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.

32. Komise by měla doplnit základní bankovní legislativu o další iniciativy, jejichž cílem je 
další integrace a harmonizace služeb drobného bankovnictví a prevence finančního 
vyloučení. Tento soubor opatření by měl:

a) zlepšit hospodářskou soutěž v oblasti bankovních služeb: (i) zajistit, aby byla výše 
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poplatků spojených s bankovními účty transparentní a vzájemně porovnatelná,
aby spotřebitelé mohli srovnávat tarify různých bank a vybírat si ty nejlepší 
nabídky; (ii) odstranit veškeré technické a administrativní překážky při změnách 
bankovních účtů, aby zákazníci mohli snadno přesunout svůj bankovní účet          
z jedné banky do druhé;

b) zlepšit přijímání různých druhů platebních metod ze strany prodejců, aby mohli 
spotřebitelé plně využívat výhod, které nabízí elektronický obchod; s ohledem na 
tuto skutečnost by měli prodejci nabízet obecně možnost placení základní 
bankovní kartou, aniž by si účtovali poplatek za platbu;

c) dále harmonizovat vnitrostátní výklady předpisů týkajících se praní špinavých 
peněz, aby bylo zajištěno, že tyto předpisy již nebude možné použít jako argument 
pro zamítnutí přístupu k základnímu bankovnímu účtu;

d) umožnit přístup ke spravedlivým úvěrům a bojovat proti nadměrnému 
zadlužování, nejvýznamnějšímu „novému sociálnímu riziku“ v celé Unii, neboť 
plné finanční začlenění vyžaduje přístup k dalším základním bankovním službám, 
jako jsou úvěry s nízkým úročením a pojištění za důstojných a spravedlivých 
podmínek nebo přístup k finančním a poradenským službám.


