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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků 
souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se 
základními prvky
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0266),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0125/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Hladké fungování vnitřního trhu a 
rozvoj moderní, sociálně inkluzivní 
ekonomiky stále více závisí na 
všeobecném poskytování platebních 
služeb. Poskytovatelé platebních služeb 
jednají v souladu s logikou trhu, a tudíž 
mají tendenci se zaměřovat na komerčně 
zajímavé spotřebitele a zranitelným 
klientům nenabízejí stejnou škálu 
produktů, pročež je nutné do inteligentní 
hospodářské strategie Unie začlenit nové 
právní předpisy v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro zdokonalení a rozvoj jednotného 
trhu s retailovým bankovnictvím však lze
udělat více. Zejména nedostatek 
transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků, stejně jako obtíže při změně 
platebních účtů, nadále kladou překážky v 
realizaci plně integrovaného trhu.

(3) Avšak, jak uvádí Evropský parlament 
ve svém usnesení ze dne 4. července 2012 
obsahujícím doporučení Komisi o 
přístupu k základním bankovním službám, 
pro zdokonalení a rozvoj jednotného trhu s 
retailovým bankovnictvím je třeba udělat 
více. Takový vývoj by měl být doprovázen 
opatřeními, která zajistí, že odvětví 
finančních služeb bude sloužit podnikům 
a spotřebitelům. Nedostatek 
transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků, stejně jako obtíže při změně 
platebních účtů, v současné době nadále 
kladou překážky v realizaci plně 
integrovaného trhu. Je třeba řešit problém 
rozdílné kvality produktů a omezené 
konkurence v drobném bankovnictví a
dosáhnout standardů vysoké kvality. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Porovnání poplatků není možné, když 
poskytovatelé platebních služeb používají 
pro tytéž platební služby odlišnou 
terminologii a poskytují informace v 
různých formátech. Standardizovaná 
terminologie v kombinaci s cílenými 
informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby v 
jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a 
porovnávat je.

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Stejně tak je nutná úplná transparentnost 
poplatků a plateb, aby spotřebitelé měli 
možnost odpovědně a udržitelně spravovat 
své finanční záležitosti. Porovnání 
poplatků není možné, když poskytovatelé 
platebních služeb používají pro tytéž 
platební služby odlišnou terminologii a 
poskytují informace v různých formátech. 
Standardizovaná terminologie u 
nejreprezentativnějších platebních služeb
a dalších poplatků spojených s 
poskytováním platebních účtů v 
jednotném formátu může v kombinaci s 
úplnými informacemi o poplatcích 
spotřebitelům pomoci porozumět 
poplatkům a porovnávat je.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Spotřebitelé by měli největší prospěch 
z informací, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli 
platebních služeb. Nástroje poskytnuté 
spotřebitelům k porovnání nabídek 
platebních účtů by neměly kladný dopad, 

(12) Spotřebitelé by měli největší prospěch 
z informací, které jsou co nejstručnější, 
standardizované a snadno porovnatelné 
mezi různými poskytovateli platebních 
služeb. Nástrojů poskytnutých
spotřebitelům k porovnání nabídek 



PR\941438CS.doc 7/66 PE514.602v02-00

CS

pokud by doba věnovaná studiu 
rozsáhlých seznamů poplatků za různé 
nabídky převážila nad přínosem výběru 
nabídky, která představuje nejlepší 
hodnotu. Aby se předešlo riziku 
poskytování nadbytečných informací,
měla by proto být terminologie poplatků 
v členských státech standardizována pouze 
pro nejreprezentativnější termíny 
a definice.

platebních účtů by měla být celá řada a 
měly by být ověřené spotřebiteli. V této 
fázi by měla být terminologie poplatků 
v členských státech standardizována pouze 
pro nejreprezentativnější termíny 
a definice, aby se umožnilo rychlé 
provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba v 
členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb. 
Dále by tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována na 
úrovni EU, a umožnit tak porovnání v 
rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni.

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba v 
členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb. 
Dále by tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována na 
úrovni EU, a umožnit tak porovnání v 
rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni. Tyto 
definice by měly být dostatečně široké, aby 
bylo možné docílit efektivního 
uplatňování standardizované 
terminologie.

Or. en



PE514.602v02-00 8/66 PR\941438CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 
uvedené ve standardizované terminologii. 
To by rovněž přispělo k nastolení rovných 
podmínek mezi úvěrovými institucemi 
soutěžícími na trhu s platebními účty. 
Sdělení informací o poplatcích by mělo 
obsahovat pouze informace o 
nejreprezentativnějšch platebních 
službách v každém členském státě, s 
využitím termínů a definic stanovených na 
úrovni EU, je-li to na místě. Aby 
spotřebitelé porozuměli poplatkům, jež 
musí hradit za svůj platební účet, měl by 
jim být poskytnut glosář vysvětlující 
alespoň poplatky a služby uvedené na 
seznamu. Glosář by měl sloužit jako 
užitečný nástroj na podporu lepšího 
porozumění smyslu poplatků a měl by 
přispět k tomu, aby spotřebitelé byli 
schopni vybírat si z širší nabídky 
platebních účtů. Rovněž by měla být 
zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb informovat spotřebitele 
alespoň jednou ročně o všech poplatcích 
účtovaných za jejich účet. Tyto informace 
ex post by měly být poskytnuty ve 
zvláštním shrnutí. Měly by poskytovat 
úplný přehled o účtovaných poplatcích, 
aby spotřebitel mohl pochopit, čeho se 
výdaje na poplatky týkají, a posoudit
potřebu buď upravit způsob spotřeby nebo 
přejít k jinému poskytovateli. Jejich přínos 
by byl maximální, pokud by se informace 
ex post týkaly stejných služeb jako 
informace ex ante.

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
úplný seznam poplatků účtovaných za 
veškeré služby spojené s poskytováním 
platebního účtu a přitom, je-li to možné, 
používat standardizované termíny 
a definice. V náležitých případech by 
sdělení informací o poplatcích mělo 
používat pouze termíny a definice 
stanovené na úrovni Unie. To by rovněž 
přispělo k nastolení rovných podmínek 
mezi úvěrovými institucemi soutěžícími na 
trhu s platebními účty. Aby se spotřebitelé 
mohli informovaně rozhodnout, sdělení 
informací o poplatcích by mělo rovněž
obsahovat informace o tom, zda se na 
daný účet vztahuje systém pojištění 
vkladů, a případně alespoň dvě nezávislá
hodnocení úvěruschopnosti poskytovatele 
platebních služeb. Aby spotřebitelé 
porozuměli poplatkům, jež musí hradit za 
svůj platební účet, měl by jim být 
poskytnut glosář v jasném, jednoznačném 
a nikoli odborném jazyce vysvětlující 
alespoň poplatky a služby uvedené na 
seznamu. Glosář by měl sloužit jako 
užitečný nástroj na podporu lepšího 
porozumění smyslu poplatků a měl by 
přispět k tomu, aby spotřebitelé byli 
schopni vybírat si z širší nabídky 
platebních účtů. Rovněž by měla být 
zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb bezplatně informovat 
spotřebitele jednou měsíčně a jednou 
ročně o všech poplatcích účtovaných za 
jejich účet. Tyto informace ex post by měly 
být poskytnuty ve zvláštním shrnutí. Tento 
personalizovaný výpis z účtu by měl 
poskytovat úplný přehled o získaných 
úrocích a účtovaných poplatcích a 
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oznámení o změnách v poplatcích a 
úrokových sazbách. Spotřebitel by měl mít 
k dispozici veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby pochopil, čeho se výdaje na 
poplatky týkají, a posoudil potřebu buď 
upravit způsob spotřeby, nebo přejít k 
jinému poskytovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na úrovni 
EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a 
výpisu poplatků. S výjimkou sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků 
smějí poskytovatelé platebních služeb k 
označení služeb používat obchodní 
značky.

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na úrovni 
EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a 
personalizovaného výpisu z účtu.
Poskytovatelé platebních služeb mohou
používat obchodní značky ve sdělení 
informací o poplatcích nebo v 
personalizovaném výpisu z účtu pod 
podmínkou, že je tím doplněna
standardizovaná terminologie a že se 
jedná o druhořadé označení nabízených 
služeb nebo účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Srovnávací internetové stránky 
představují pro spotřebitele efektivní 
prostředek, jak z jednoho místa posoudit 
kvalitu různých nabídek platebních účtů.
Mohou dosáhnout správné rovnováhy mezi 
potřebou toho, aby informace byly jasné a 
stručné, nicméně úplné, díky tomu, že 
uživatelům umožní získat podrobnější 
informace, mají-li o ně zájem. Mohou také 
snížit náklady na vyhledávání, protože 
spotřebitelé nebudou muset shromažďovat 
informace odděleně od jednotlivých 
poskytovatelů platebních služeb zvlášť.

(18) Nezávislé srovnávací internetové 
stránky představují pro spotřebitele 
efektivní prostředek, jak z jednoho místa 
posoudit kvalitu různých nabídek 
platebních účtů, považuje-li spotřebitel 
získané informace za důvěryhodné, 
nestranné a transparentní. Tyto 
internetové stránky mohou dosáhnout 
správné rovnováhy mezi potřebou toho, 
aby informace byly jasné a stručné, 
nicméně úplné, díky tomu, že uživatelům 
umožní získat obecné, personalizované a 
rovněž podrobnější informace, mají-li o ně 
zájem. Mohou také snížit náklady na 
vyhledávání, protože spotřebitelé nebudou 
muset shromažďovat informace odděleně 
od jednotlivých poskytovatelů platebních 
služeb zvlášť. Je velmi důležité, aby 
spotřebitelé věděli o dostupných 
spolehlivých srovnávacích internetových 
stránkách. Příslušné orgány by proto měly 
zavést informační kampaně pro veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé na poskytovatelích 
platebních služeb. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby na jejich území byla
spotřebitelům k dispozici alespoň jedna 
taková internetová stránka. Tyto
srovnávací internetové stránky mohou 
provozovat příslušné orgány, jiné veřejné 
orgány a/nebo akreditované soukromé 

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích a 
úrokových sazbách by spotřebitelé měli 
mít přístup ke srovnávacím internetovým 
stránkám, jež jsou veřejně přístupné a 
nezávislé na poskytovatelích platebních 
služeb. Členské státy by proto měly zajistit, 
aby na jejich území spotřebitelé měli 
přístup k alespoň jedné nezávislé a 
veřejně přístupné internetové stránce, 
která je spravována příslušným orgánem 
či jeho jménem nebo jiným veřejným 
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subjekty. Členské státy by měly zavést 
systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými kritérii 
kvality. Srovnávací internetová stránka 
provozovaná příslušným orgánem nebo 
jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality.

příslušným orgánem. Tato stránka by 
měla obsahovat doplňující informace o 
standardizované terminologii Unie, 
právech spotřebitele na přístup 
k platebním účtům a o postupech změny
účtu, které lze na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie využít. Má-li narůst důvěra 
spotřebitelů v další dostupné srovnávací 
internetové stránky, členské státy by měly 
zavést systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými kritérii 
kvality a ustanoveními o nestrannosti. 
S cílem rozšířit dostupnost 
porovnatelných informací o poplatcích a 
úrokových sazbách pro mobilní 
spotřebitele by Komise měla ve spolupráci 
s Evropským orgánem pro bankovnictví 
vytvořit portál Evropské unie pro 
srovnávací internetové stránky dostupné v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní a 
finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky 
účtované poskytovateli platebních služeb v 
souvislosti se službou změny účtu by měly 
odpovídat skutečným nákladům, které 
poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu na 
hospodářskou soutěž by změna účtu měla 
být usnadněna rovněž na přeshraniční 
úrovni. Vzhledem k tomu, že přeshraniční

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud potenciální 
přínosy převažují nad vnímanými riziky a 
pokud tento proces neznamená přílišnou 
administrativní a finanční zátěž. Postup pro 
změnu platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný, rychlý a bezpečný. Toho lze 
dosáhnout pouze tehdy, pokud členské 
státy zajistí službu pro automatické 
přesměrování plateb, včetně 
automatického oznámení pro příjemce a 
plátce. Tyto systémy by měly být v 
členských státech k dispozici do roku 
2016. Veškeré poplatky spojené se službou 
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změna účtu by mohla být složitější než 
změna v rámci jednoho státu a mohla by
od poskytovatelů platebních služeb 
vyžadovat, aby přizpůsobili a upravili své 
interní postupy, je třeba pro přeshraniční 
změnu účtu stanovit delší lhůty. Nutnost 
zachovat různé lhůty by měla být 
posouzena v rámci přezkumu navrhované 
směrnice.

změny účtu by měly být účtovány 
převádějícími poskytovateli platebních 
služeb, u nichž měl spotřebitel platební 
účet po dobu méně než 12 měsíců. V 
zájmu pozitivního dopadu na hospodářskou 
soutěž by změna účtu měla být usnadněna 
rovněž na přeshraniční úrovni. Vzhledem k 
tomu, že změna účtu z jednoho 
poskytovatele platebních služeb na jiného 
poskytovatele, který nespadá do jednotné 
oblasti pro platby v eurech (SEPA), by 
mohla být složitější než změna v rámci 
jednotné oblasti pro platby v eurech, a 
tudíž by mohla od poskytovatelů platebních 
služeb vyžadovat, aby přizpůsobili a 
upravili své interní postupy, je třeba pro 
změny mimo jednotnou oblast pro platby 
v eurech stanovit delší lhůty. Nutnost 
zachovat různé lhůty by měla být 
posouzena v rámci přezkumu navrhované 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Proces změny účtu by měl být pro 
spotřebitele co nejjednodušší. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb odpovídal 
za zahájení a řízení tohoto procesu jménem 
spotřebitele.

(22) Proces změny účtu by měl být pro 
spotřebitele co nejjednodušší. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb odpovídal 
za zahájení a řízení tohoto procesu jménem 
spotřebitele a aby si spotřebitelé a 
příslušní zaměstnanci byli této 
odpovědnosti vědomi a aby věděli, jak 
proces změny uskutečnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Spotřebitelé by měli mít možnost 
požádat přijímajícího poskytovatele 
platebních služeb, aby převedl všechny 
nebo některé opakující se platby a 
zbývající zůstatek, nejlépe při jednom 
jednání s přijímajícím poskytovatelem 
platebních služeb. Za tímto účelem by 
spotřebitelé měli mít možnost podepsat 
jedno zmocnění, kterým se uděluje souhlas 
s uvedenými úkoly. Předtím, než toto 
zmocnění vydá, by měl být spotřebitel 
informován o všech fázích postupu 
nutného k dokončení změny účtu.

(23) Obecně a pod podmínkou, že 
spotřebitel udělil souhlas, by přijímající 
poskytovatel platebních služeb měl 
jménem spotřebitele změnit opakující se 
platby a veškerý zbývající zůstatek, nejlépe 
při jednom jednání s přijímajícím 
poskytovatelem platebních služeb. Za tímto 
účelem by spotřebitelé měli mít možnost 
podepsat jedno zmocnění, kterým se udělí 
či odebere souhlas s uvedenými úkoly. 
Předtím, než toto zmocnění vydá, by měl 
být spotřebitel informován o všech fázích 
postupu nutného k dokončení změny účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají v 
Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si v 
uvedeném členském státě otevřít a používat 
platební účet se základními prvky. Aby byl 
zajištěn co nejširší přístup k takovým 
účtům, spotřebitelé by k nim měli mít 
přístup bez ohledu na svou finanční situaci, 
včetně případů nezaměstnanosti nebo 
osobního bankrotu, a místo svého pobytu. 
Právo na přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky v kterémkoli členském 
státě by navíc mělo být poskytnuto v 
souladu s požadavky stanovenými ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému 

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají v 
Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si v 
uvedeném členském státě otevřít a používat 
platební účet se základními prvky. Členské 
státy by dále měly zajistit, aby se služba 
změny účtu poskytovaná podle této 
směrnice vztahovala stejně na platební 
účty se základními prvky. Aby byl zajištěn 
co nejširší přístup k takovým účtům, 
spotřebitelé by k nim měli mít přístup bez 
ohledu na svou finanční situaci, včetně 
případů nezaměstnanosti nebo osobního 
bankrotu, a místo svého pobytu.
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k praní peněz a financování terorismu,
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Právo na přístup k platebnímu účtu 
se základními prvky v kterémkoli 
členském státě by mělo být poskytnuto v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu, zejména pokud jde 
o postupy hloubkové kontroly klienta. Měl 
by být zaveden mechanismus, který by 
spotřebitelům bez trvalého bydliště 
umožnil splnit požadavky kapitoly II 
směrnice 2005/60/ES, a členské státy by 
měly zajistit, aby tento mechanismus byl 
uplatňován přiměřeně a nebyl využíván 
jako nepodložená záminka k odmítnutí 
komerčně méně zajímavých spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) Aby byli uživatelé platebních účtů se 
základními prvky obsluhováni vhodným 
způsobem, musí členské státy od 
poskytovatelů těchto služeb vyžadovat, aby 
zajistili řádné vyškolení příslušných 
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zaměstnanců a aby se těchto zákazníků 
negativním způsobem nedotkly 
potenciální střety zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat s 
nadměrnou zadlužeností. Členské státy by 
také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

(28) Členské státy by měly poskytovatelům 
platebních služeb, kteří klientům poskytují 
platební účty jako nedílnou součást své 
řádné podnikatelské činnosti, uložit 
povinnost nabízet spotřebitelům platební 
účet se základními prvky. Přístup by neměl 
být nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. Proto by jakékoli výjimky 
měly vycházet z objektivních a 
omezujících kritérií a neměly by porušovat 
právo spotřebitelů na přístup. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat s 
nadměrnou zadlužeností. Členské státy by 
také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet na 
stejném území. Pokud ke zjištění toho, zda 
spotřebitel již má platební účet, není možné 
využít elektronické systémy, měli by 
poskytovatelé platebních služeb přijmout 
prohlášení spotřebitele jako spolehlivý 
prostředek ověření, že není již držitelem 
platebního účtu.

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet na 
stejném území, nebo by měli být povinni 
uzavřít běžný platební účet s cílem přejít 
na platební účet se základními prvky. 
Pokud ke zjištění toho, zda spotřebitel již 
má platební účet, není možné využít 
elektronické systémy, které by byly 
dostatečně transparentní, spolehlivé a 
rychlé, měli by poskytovatelé platebních 
služeb přijmout prohlášení spotřebitele 
jako spolehlivý prostředek ověření, že není 
již držitelem platebního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb, pro něž členské státy určí 
minimální počet operací způsobem, který 
by měl zohledňovat potřeby spotřebitelů 
a obchodní praxi v dotčeném členském 
státě. Nad rámec tohoto seznamu 
minimálních služeb mohou banky 
uplatňovat své standardní poplatky. Služby 
spojené se základními platebními účty by 
měly zahrnovat funkci vkládání a výběru 
finančních prostředků. Spotřebitelé by měli
mít možnost provádět základní platební 
transakce, jako je obdržení příjmů nebo 
pobírání dávek, úhrada faktur nebo daní 
a nákup zboží a služeb, mimo jiné 
prostřednictvím inkasa, úhrad a používání 
platební karty. Tyto služby by měly 
umožňovat nákup zboží a služeb online 
a měly by spotřebitelům poskytnout 

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb, pro něž členské státy určí 
minimální počet operací způsobem, který 
by měl zohledňovat potřeby spotřebitelů 
a obchodní praxi v dotčeném členském 
státě. Nad rámec tohoto seznamu 
minimálních služeb mohou banky 
uplatňovat své standardní poplatky. Služby 
spojené se základními platebními účty by 
měly zahrnovat funkci vkládání a výběru 
finančních prostředků pomocí různých 
dostupných kanálů. Spotřebitelé by měli 
mít možnost provádět základní platební 
transakce, jako je obdržení příjmů nebo 
pobírání dávek, úhrada faktur nebo daní 
a nákup zboží a služeb, mimo jiné 
prostřednictvím inkasa, úhrad včetně 
trvalých příkazů a používání platební 
karty. Tyto služby by měly umožňovat 
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možnost zadávat platební příkazy 
prostřednictvím internetového 
bankovnictví poskytovatele platebních 
služeb, pokud je k dispozici. Platební účet 
se základními prvky by však neměl být 
omezen na použití online, protože to by 
vytvořilo překážku pro spotřebitele bez 
přístupu k internetu. Spotřebitelům s 
platebním účtem se základními rysy by 
neměl být umožněn přístup k přečerpání. 
Členské státy však mohou poskytovatelům 
platebních služeb povolit, aby v souvislosti
s platebními účty se základními prvky 
poskytovali funkci „polštáře“ pro velmi 
malé částky.

nákup zboží a služeb online a měly by 
spotřebitelům poskytnout možnost zadávat 
platební příkazy prostřednictvím 
internetového bankovnictví poskytovatele 
platebních služeb, pokud je k dispozici. 
Platební účet se základními prvky by však 
neměl být omezen na použití online, 
protože to by vytvořilo překážku pro 
spotřebitele bez přístupu k internetu. 
Spotřebitelům s platebním účtem se 
základními rysy by neměl být umožněn 
přístup k přečerpání. Členské státy však 
mohou poskytovatelům platebních služeb 
povolit, aby v souvislosti s platebními účty 
se základními prvky poskytovali funkci 
„polštáře“ pro velmi malé částky, za 
předpokladu, že poplatky za tyto peněžní 
prostředky jsou spotřebiteli oznámeny 
odděleně a jsou alespoň stejně příznivé 
jako platby za přečerpání.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby se zajistilo, že základní platební 
účty budou přístupné co nejširšímu okruhu 
spotřebitelů, měly by být nabízeny 
bezplatně nebo za přiměřený poplatek. 
Jakékoli dodatečné poplatky účtované 
spotřebitelům za nedodržení podmínek 
stanovených ve smlouvě by rovněž měly 
být přiměřené. Členské státy by měly určit, 
co představuje přiměřený poplatek, podle 
vnitrostátní situace. V zájmu zajištění 
jednotnosti a efektivity při uplatňování 
zásady přiměřených poplatků by Evropský 
orgán pro bankovnictví měl být pověřen 
vydáváním pokynů ohledně obecných 
kritérií stanovených v této směrnici.

(31) Aby se zajistilo, že základní platební 
účty budou přístupné co nejširšímu okruhu 
spotřebitelů, měly by být nabízeny 
bezplatně nebo za přiměřený poplatek. 
Jakékoli dodatečné poplatky účtované 
spotřebitelům za nedodržení podmínek 
stanovených ve smlouvě by rovněž měly 
být přiměřené a odpovídat obvyklé cenové 
politice poskytovatele. Členské státy by 
měly určit, co představuje přiměřenou 
horní hranici celkových ročních poplatků, 
podle vnitrostátní situace. V zájmu 
zajištění jednotnosti a efektivity při 
uplatňování zásady přiměřených poplatků 
by Evropský orgán pro bankovnictví měl 
být pověřen vydáváním pokynů ohledně 
obecných kritérií stanovených v této 
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směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy a poskytovatelé 
platebních služeb by měli spotřebitelům 
poskytnout jasné a srozumitelné 
informace o právu na bankovní účet se 
základními prvky. Tyto informace by měly
zahrnovat hlavní prvky a podmínky pro 
používání účtu a také kroky, které by měli
spotřebitelé provést k využití svého práva 
na zřízení platebního účtu se základními 
prvky. Spotřebitelé by měli být zejména 
informováni o tom, že pro přístup k 
platebnímu účtu se základními prvky není 
povinné zakoupení doplňkových služeb.

(33) Členské státy zajistí, aby se veřejnost 
dozvěděla o dostupnosti platebních účtů se 
základními prvky. Tato komunikační 
opatření by měla být úzce zaměřená na 
zvláštní potřeby a zájmy spotřebitelů bez 
bankovního účtu a zranitelných a 
mobilních spotřebitelů a měla by 
zahrnovat hlavní prvky a podmínky pro 
používání účtu a také kroky, které by měli
spotřebitelé provést k využití svého práva 
na zřízení platebního účtu se základními 
prvky. Spotřebitelé by měli být zejména 
informováni o tom, že pro přístup k 
platebnímu účtu se základními prvky není 
povinné zakoupení doplňkových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by měly určit příslušné 
orgány oprávněné k zajištění prosazování 
této směrnice, jimž jsou uděleny 
vyšetřovací a donucovací pravomoci. 
Určené příslušné orgány musí mít 
odpovídající zdroje k výkonu svých úkolů. 
Členské státy by měly mít možnost pověřit 
různé příslušné orgány, aby tyto orgány 
vymáhaly plnění rozsáhlé šíře povinností 

(34) Členské státy by měly určit příslušné 
orgány oprávněné k zajištění prosazování 
této směrnice, jimž jsou uděleny 
vyšetřovací a donucovací pravomoci. 
Určené příslušné orgány by měly být 
nezávislé na poskytovatelích platebních 
služeb a mít odpovídající zdroje k výkonu 
svých úkolů. Členské státy by měly mít 
možnost pověřit různé příslušné orgány, 
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stanovených touto směrnicí. aby tyto orgány vymáhaly plnění rozsáhlé 
šíře povinností stanovených touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Spotřebitelé by měli mít přístup k 
účinným a účelným postupům 
mimosoudního zjednávání nápravy pro 
řešení sporů vyplývajících z práv a 
povinností stanovených touto směrnicí. 
Pokud se týká relevantních smluvních 
sporů, je tento přístup již zajištěn směrnicí 
2013/.../EU. Spotřebitelé by však měli mít 
rovněž přístup k mimosoudním postupům 
zjednávání nápravy v případě 
předsmluvních sporů týkajících se práv a 
povinností stanovených touto směrnicí, 
např. když je jim odepřen přístup k 
platebnímu účtu se základními prvky. Pro 
splnění ustanovení této směrnice je třeba 
zpracovávat osobní údaje spotřebitelů. 
Toto zpracování se řídí směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů17. Tato směrnice by proto měla být v 
souladu s pravidly stanovenými ve 
směrnici 95/46/ES a ve vnitrostátních 
právních předpisech, které je provádějí.

(35) Spotřebitelé by měli mít přístup k 
účinným a účelným postupům 
mimosoudního vyřizování stížností a 
zjednávání nápravy pro řešení sporů 
vyplývajících z práv a povinností 
stanovených touto směrnicí. Alternativní 
postupy pro řešení sporů by měly být 
snadno dostupné a příslušné orgány by 
měly splňovat řadu kritérií, jako je rovné 
zastoupení poskytovatelů a uživatelů.
Pokud se týká relevantních smluvních 
sporů, je tento přístup již zajištěn směrnicí 
2013/.../EU. Spotřebitelé by však měli mít 
rovněž přístup k mimosoudním postupům 
zjednávání nápravy v případě 
předsmluvních sporů týkajících se práv a 
povinností stanovených touto směrnicí, 
např. když je jim odepřen přístup k 
platebnímu účtu se základními prvky. Pro 
splnění ustanovení této směrnice je třeba 
zpracovávat osobní údaje spotřebitelů. 
Toto zpracování se řídí směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. Tato směrnice by proto měla být v 
souladu s pravidly stanovenými ve 
směrnici 95/46/ES a ve vnitrostátních 
právních předpisech, které je provádějí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Má-li být zajištěno efektivní 
uplatňování této směrnice, příslušné 
orgány by měly stanovit zvláštní pravidla 
pro účinné a odrazující sankce a přitom 
vzít v potaz pokyny, které pro druhy a výše 
sankcí vydal Evropský orgán pro 
bankovnictví. Veškeré sankce nebo jiná 
opatření uložená příslušnými orgány za 
porušení vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici by měly být 
bez zbytečného odkladu zveřejněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o určení standardizované terminologie na 
úrovni EU týkající se platebních služeb, jež 
jsou společné několika členským státům, a 
související definice těchto termínů.

(36) Za účelem dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o určení standardizované terminologie na 
úrovni EU týkající se platebních služeb, jež 
jsou společné několika členským státům, a 
související definice těchto termínů. Je 
obzvlášť důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktu v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Do tří let od vstupu této směrnice v 
platnost a poté každé dva roky by členské 
státy měly získat spolehlivé roční statistiky 
o fungování opatření zavedených touto 
směrnicí. Členské státy by měly využít 
jakékoli relevantní zdroje informací a sdělit 
tyto informace Komisi.

(38) Do tří let od vstupu této směrnice v 
platnost a následně každý rok by členské 
státy měly získat spolehlivé roční statistiky 
o fungování opatření zavedených touto 
směrnicí. Členské státy by měly využít 
jakékoli relevantní zdroje informací a sdělit 
tyto informace Komisi. Komise by na 
základě získaných informací měla 
předkládat výroční zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pět let po vstupu této směrnice v 
platnost by měl být proveden její přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
například vznik nových druhů platebních 
účtů a platebních služeb, vývoj v jiných 
oblastech právních předpisů Unie a 
zkušenosti členských států. Tento přezkum 
by měl posoudit, zda zavedená opatření 
zlepšila porozumění poplatkům za platební 
účty ze strany spotřebitelů a porovnatelnost 
platebních účtů a zda usnadnila změnu 
účtů. Měl by také určit, kolik základních
platebních účtů bylo otevřeno, včetně těch, 
které si otevřeli spotřebitelé, kteří dříve 
bankovní účet neměli. Měl by rovněž 
posoudit, zda mají být prodloužené lhůty 
pro poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí přeshraniční změnu účtů, 

(39) Čtyři roky po vstupu této směrnice v 
platnost by měl být proveden její přezkum 
s cílem zohlednit vývoj na trhu, jako je 
například vznik nových druhů platebních 
účtů a platebních služeb, vývoj v jiných 
oblastech právních předpisů Unie a 
zkušenosti členských států. Jeho součástí 
by rovněž mělo být posouzení integrace 
retailového bankovnictví v rámci Unie a 
poskytování služeb vysoké kvality 
spotřebitelům využívajících platební účty.
Tento přezkum by měl posoudit, zda 
zavedená opatření zlepšila porozumění 
poplatkům za platební účty ze strany 
spotřebitelů a porovnatelnost platebních 
účtů a zda usnadnila změnu účtů. Měl by 
také určit, kolik platebních účtů se 
základními prvky bylo otevřeno, včetně 
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zachovány po delší období. Dále by měl 
posoudit, zda jsou ustanovení o 
informacích, které mají poskytovatelé 
platebních služeb sdělit, když nabízejí 
produkty v balíčcích, dostatečná a zda jsou 
zapotřebí dodatečná opatření. Komise by 
měla předložit zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doprovázenou 
legislativním návrhem.

těch, které si otevřeli spotřebitelé, kteří 
dříve bankovní účet neměli. Přezkum by 
měl obsahovat podrobný plán zavedení 
úplné přenositelnosti čísel platebních účtů 
v rámci celé Unie. Měl by rovněž posoudit, 
zda mají být prodloužené lhůty pro 
poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí změny účtů mimo jednotnou 
oblast pro platby v eurech, zachovány po 
delší období. Dále by měl posoudit, zda 
jsou ustanovení o informacích, které mají 
poskytovatelé platebních služeb sdělit, 
když nabízejí produkty v balíčcích, 
dostatečná a zda jsou zapotřebí dodatečná 
opatření. Komise by měla předložit zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě, případně 
doprovázenou legislativním návrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „poplatky“ se rozumí případné poplatky 
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za transakce 
prováděné na platebním účtu;

k) „poplatky“ se rozumí poplatky a sankce 
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za další služby 
spojené s vedením platebního účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „inkasem“ se rozumí platební služba 
odepisující určitou částku z platebního účtu 
plátce, při níž podnět k platební transakci 

n) „inkasem“ se rozumí platební služba 
odepisující určitou částku z platebního účtu 
plátce, při níž podnět k platební transakci 
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dává příjemce na základě souhlasu plátce; dává příjemce na základě souhlasu, který 
plátce udělil příjemci, poskytovateli 
platebních služeb příjemce nebo svému 
vlastnímu poskytovateli služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb na 
vnitrostátní úrovni a standardizovaná 
terminologie

Standardizovaná terminologie spojená s 
platebními účty 

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni.
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb 
na vnitrostátní úrovni. Seznam zahrne
nejvíce 25 platebních služeb nebo služby 
představující alespoň 90 % objemu těchto
zpoplatněných služeb na vnitrostátní 
úrovni. Pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010.

Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010, přičemž zohlední uplatňování 
kritérií uvedených v prvním pododstavci a 
relativní váhu těchto kritérií pro účely 
odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
24, pokud jde o stanovení standardizované 
terminologie EU pro ty platební služby, 
které jsou společné alespoň pro většinu 
členských států, na základě prozatímních 
seznamů předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
24, jimiž stanoví standardizovanou
terminologii EU pro ty platební služby, 
které jsou společné alespoň pro většinu 
členských států, na základě prozatímních 
seznamů předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 5. Po zveřejnění aktů v přenesené 



PR\941438CS.doc 25/66 PE514.602v02-00

CS

pravomoci uvedených v odstavci 4 v 
Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení 
standardizovanou terminologii EU přijatou 
podle odstavce 4 do prozatímního seznamu 
uvedeného v odstavci 1 a tento seznam
zveřejní.

pravomoci uvedených v odstavci 4 v 
Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení případnou 
standardizovanou terminologii EU přijatou 
podle odstavce 4 do prozatímního seznamu 
uvedeného v odstavci 1 a zveřejní úplný 
seznam nejreprezentativnějších
zpoplatněných platebních služeb 
na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 a 
odpovídající poplatky za každou službu.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 a 
odpovídající poplatky za každou službu a 
jakékoli další poplatky spojené s 
poskytováním platebních účtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nestanovovali jiné 
poplatky a platby, než ty, které jsou 
uvedeny ve sdělení informací o 
poplatcích.

Or. en



PE514.602v02-00 26/66 PR\941438CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny v 
rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček a 
poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb nabízeny v rámci balíčku platebních 
služeb, uvede se ve sdělení informací o 
poplatcích poplatek za celý balíček, 
popíšou se služby, které jsou obsaženy v 
balíčku, a jejich počet, a poplatek za 
jakoukoli službu, která není součástí 
balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Sdělení informací o poplatcích 
obsahuje informace o příslušných 
službách z úplného seznamu 
nejreprezentativnějších služeb uvedených 
v čl. 3 odst. 5 a odpovídající poplatky za 
každou službu.
Dále uvede, zda se na daný účet vztahuje 
systém pojištění vkladů, a případně 
alespoň dvě nezávislá hodnocení 
úvěruschopnosti poskytovatele platebních 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se 
alespoň seznamu platebních služeb 
uvedených v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy uloží poskytovatelům 
platebních služeb povinnost zajistit, aby 
byl glosář vypracován v jasném, 
jednoznačném a nikoli odborném jazyce.

5. Členské státy uloží poskytovatelům 
platebních služeb povinnost vytvořit glosář 
pojmů používaných v souvislosti s 
platebními službami nabízenými na 
platebních účtech.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Glosář obsahuje:
a) úplný seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5, přičemž je 
použita standardizovaná terminologie a 
související definice;
b) vysvětlení veškerých dalších platebních 
služeb, které poskytovatel platebních 
služeb nabízí v souvislosti s platebními 
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účty nezahrnutými do písm. a), s ohledem 
na fungování účtů;
Členské státy zajistí, aby byl glosář 
poskytnutý v souladu s prvním 
pododstavcem vypracován v jasném, 
jednoznačném a nikoli odborném jazyce a 
aby nebyl zavádějící.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář zdarma na trvalém nosiči ve 
všech prostorách přístupných pro 
spotřebitele, jakož i trvale v elektronické 
podobě na svých internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování standardizovaného 
formátu sdělení informací o poplatcích, 
jeho společného symbolu a pořadí, ve 
kterém jsou služby zahrnuté do úplného 
seznamu a uvedené v čl. 3 odst. 5 
prezentovány ve sdělení informací o 
poplatcích poté, co proběhlo ověření 
spotřebiteli, jehož cílem bylo zajistit, aby 
sdělení informací o poplatcích bylo 
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srozumitelné spotřebitelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpis poplatků Personalizovaný výpis z účtu

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech 
poplatků účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali 
spotřebitelům jednou za měsíc a jednou za 
rok výpis poplatků účtovaných za jeho 
platební účet.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) případné úrokové sazby, které se na 
účet vztahují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou výši poplatků účtovaných za 
každou službu poskytnutou během 
příslušného období;

b) celkovou výši poplatků účtovaných za 
každou platební službu nebo další služby 
spojené s vedením účtu a poskytnuté
během příslušného období;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) průměrný zůstatek a celková výše 
úroků získaných během daného období; 

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) počet dnů, kdy byl účet přečerpán a 
celková výše zaplacených úroků nebo
poplatků za přečerpání v tomto období;

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) předchozí a následné oznámení o 
změnách poplatků a úrokových sazeb na 
daném účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) případně předběžná oznámení 
poplatků, které budou účtovány v 
následujícím období, a poplatků, které 
budou účtovány v případě, že spotřebitel 
nepřijme nezbytná opatření, jimiž se jim 
vyhne.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně výpisu musí být 
jasně uveden název „Výpis poplatků“ spolu 
se společným symbolem, aby se tento 
dokument odlišil od jiné dokumentace.

3. Nahoře na první straně výpisu musí být 
jasně uveden název „personalizovaný výpis 
z účtu“ spolu se společným symbolem, aby 
se tento dokument odlišil od jiné 
dokumentace.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu 
personalizovaného výpisu poplatků, jeho 
společného symbolu a pořadí, ve kterém 
jsou služby zahrnuté do úplného seznamu 
a uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány 
v personalizovaném výpisu poplatků. Před 
jejich provedením proběhne ve všech 
členských státech ověření 
personalizovaného výpisu z účtu a glosáře 
ze strany spotřebitelů, aby bylo zajištěno, 
že pro ně budou srozumitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smluvní a obchodní informace Komunikace za pomoci standardizované 
terminologie

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních a
obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby ve všech 
sděleních adresovaných spotřebitelům, 
včetně smluvních a marketingových 
sdělení, poskytovatelé platebních služeb 
používali případnou standardizovanou 
terminologii Unie obsaženou v úplném 
seznamu nejreprezentativnějších platebních 
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služeb uvedených v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném v 
čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
využívat obchodní značky k označení 
konkrétních platebních služeb nebo 
platebních účtů ve svých smluvních a 
marketingových sděleních klientům pod 
podmínkou, že jasně identifikují případný 
odpovídající termín za pomoci 
standardizované terminologie Unie 
obsažené v úplném seznamu uvedeném v 
čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb mohou používat obchodní značky
ve sdělení informací o poplatcích a ve 
výpisu poplatků pod podmínkou, že je tím 
doplněna standardizovaná terminologie a 
že se jedná o druhořadé označení 
nabízených služeb nebo účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Srovnávací internetové stránky Srovnávací internetové stránky na 
vnitrostátní úrovni

Or. en
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Portál Evropské unie pro srovnávací 

internetové stránky
1. Členské státy podají Komisi a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
informace o srovnávacích internetových
stránkách, které fungují v souladu s čl. 7 
odst. 1 a 2. 
2. Komise ve spolupráci s Evropským 
orgánem pro bankovnictví vytvoří veřejně 
přístupný portál Evropské unie pro 
srovnávací internetové stránky na 
vnitrostátní úrovni. Portál Evropské unie 
kromě těchto informací spotřebitelům 
nabídne glosář standardizované 
terminologie Unie, která byla přijata 
podle čl. 3 odst. 4, a praktické pokyny k 
přeshraničním změnám platebního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 
poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené k 
platebním účtům, v souladu s odstavci 2 a 
3.

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup k 
alespoň jedné nezávislé a veřejně 
přístupné internetové stránce, která je 
spravována příslušným orgánem či jeho 
jménem nebo jiným veřejným příslušným 
orgánem a porovnává zaplacené či 
účtované úroky na účetním zůstatku a 
poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené k 
platebním účtům, v souladu s odstavci 2 a 
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3. Srovnávací internetové stránky mimo to 
spotřebitelům poskytují informace o 
standardizované terminologii Unie, 
přístupu k platebním účtům, včetně 
platebních účtů se základními prvky, a o 
postupech změny účtu, které lze na úrovni 
Unie a na vnitrostátní úrovni využít.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zřídí systém dobrovolné 
akreditace pro internetové stránky 
provozované soukromými subjekty a 
porovnávající poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb za služby 
nabízené k platebním účtům. Za účelem 
získání akreditace musí srovnávací
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty:

2. Dále členské státy zřídí systém 
dobrovolné akreditace pro internetové 
stránky provozované soukromými subjekty 
a porovnávající zaplacené či účtované 
úroky na účetním zůstatku a poplatky 
účtované poskytovateli platebních služeb 
za služby nabízené k platebním účtům. Za 
účelem získání akreditace musí srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty:

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) mít zavedeny systémy, jimiž mohou 
předcházet a řešit střety zájmů mezi 
provozovateli srovnávacích internetových 
stránek a poskytovateli platebních služeb, 
a zajistit tak, že přímé či nepřímé 
vlastnictví, řízení či obchodní vztah mezi 
poskytovateli platebních služeb a 
provozovateli internetových stránek 
nebrání souladu s písmeny ab), ac), ad) a 
d);
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Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) jednoznačně odhalit své vlastníky a
finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) jasně stanovit kritéria, podle nichž se 
určí, jaký platební účet bude uživateli 
platebních služeb doporučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) být nestranný, zejména v tom smyslu, 
že na domovské stránce ani na stránkách 
obsahujících srovnání cen se neobjevují 
reklamy poskytovatelů platebních služeb, 
jejich zástupců či poboček, ani značky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) používat jednoduchý jazyk a je-li to na 
místě, termíny uvedené v čl. 3 odst. 5;

b) používat jednoduchý a jednoznačný 
jazyk a případně standardizovanou 
terminologii Unie uvedenou v čl. 3 odst. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat aktuální informace; c) poskytovat přesné a aktuální informace
a uvést datum poslední aktualizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat dostatečně široký přehled o 
trhu s platebními účty;

d) poskytovat uživatelům objektivní a
vyčerpávající výsledky a současně v plné 
míře zohlednit vyhledávací kritéria, která 
si uživatelé zvolí, a pokud poskytnutá 
informace nepředstavuje celkový přehled 
trhu, jasné prohlášení v tomto smyslu 
před tím, než se zobrazí výsledky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud není podle odstavce 2 
akreditována žádná internetová stránka, 
členské státy zajistí, aby byla zřízena 
internetová stránka provozovaná 
příslušným orgánem uvedeným v článku 
20 nebo kterýmkoli jiným příslušným 
veřejným orgánem. Pokud internetová 
stránka podle odstavce 2 byla 
akreditována, členské státy se mohou 
rozhodnout zřídit další internetovou 
stránku provozovanou příslušným 
orgánem uvedeným v článku 20 nebo 
kterýmkoli jiným příslušným veřejným 
orgánem. Internetové stránky 
provozované příslušným orgánem podle 
odstavce 1 musí dodržovat ustanovení odst. 
2 písm. a) až e).

3. Internetové stránky, které jsou 
spravovány příslušným orgánem či jeho 
jménem nebo jiným příslušným orgánem 
podle odstavce 1 musí dodržovat 
ustanovení odst. 2 písm. a) až e).

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje návrhy regulačních 
technických norem pro další rozvoj a 
stanoví kritéria pro akreditaci 
srovnávacích internetových stránek 
stanovených v čl. 7 odst. 2.
Do [...] předloží orgán EBA Komisi návrh 
těchto regulačních technických norem.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy si ponechají právo 
odmítnout nebo odejmout soukromým 
subjektům akreditaci v případě nedodržení 
povinností uvedených v odstavci 2.

4. Členské státy odmítnou nebo odejmou 
soukromým subjektům akreditaci v případě 
opakovaného nebo trvalého nedodržení 
povinností uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
věděli o dostupných internetových 
stránkách uvedených v odstavci 1 a o 
akreditovaných internetových stránkách v
souladu s odstavcem 2. Příslušné orgány 
zpřístupní odpovídající informace, 
případně včetně udržování veřejně 
přístupného registru akreditovaných 
srovnávacích internetových stránek na 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, členské státy 
zajistí, aby v případě, že je platební účet 
nabízen spolu s jinou službou nebo 
produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně; a pokud ano, 
aby poskytl odděleně informace o 
nákladech a poplatcích spojených s 
každým jiným produktem a službou 
nabízenými v rámci balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže jsou 
spolu s platebním účtem nabízeny pouze 
platební služby podle definice v čl. 4 bodě 
3 směrnice 2007/64/ES.

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže jsou 
spolu s platebním účtem nabízeny pouze 
platební služby podle definice v čl. 4 bodě 
3 směrnice 2007/64/ES nebo v bodě 1 
příloze I směrnice 2013/36/EU [CRD IV].

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Službu změny účtu zahájí přijímající 
poskytovatel platebních služeb. Přijímající 
poskytovatel platebních služeb si od 
spotřebitele vyžádá písemné zmocnění k 
provedení služby změny účtu. Toto 
zmocnění umožní spotřebiteli poskytnout 

2. Službu změny účtu zahájí přijímající 
poskytovatel platebních služeb. K tomu 
účelu přijímající poskytovatel platebních 
služeb od spotřebitele obdrží písemné 
zmocnění k provedení služby změny účtu. 
Toto zmocnění umožní spotřebiteli 
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konkrétní souhlas s tím, aby převádějící 
poskytovatel platebních služeb provedl 
každý z úkolů uvedených v odst. 3 písm. e) 
a f), a poskytnout konkrétní souhlas s tím, 
aby přijímající poskytovatel platebních 
služeb provedl každý z úkolů uvedených v 
odst. 4 písm. c) a d) a v odstavci 5. 
Zmocnění spotřebiteli umožní, aby si 
konkrétně vyžádal předání informací 
uvedených v odst. 3 písm. a) a b) 
převádějícím poskytovatelem platebních 
údajů. Ve zmocnění se rovněž uvede 
datum, počínaje kterým mají být opakující 
se platby prováděny z účtu otevřeného u 
přijímajícího poskytovatele platebních 
služeb.

poskytnout nebo odebrat konkrétní souhlas 
s tím, aby převádějící poskytovatel 
platebních služeb provedl každý z úkolů 
uvedených v odst. 3 písm. e) a f), a 
poskytnout nebo odebrat konkrétní souhlas 
s tím, aby přijímající poskytovatel 
platebních služeb provedl každý z úkolů 
uvedených v odst. 4 písm. c) a d) a v 
odstavci 5. Zmocnění spotřebiteli umožní, 
aby si konkrétně vyžádal předání informací 
uvedených v odst. 3 písm. a) a b) 
převádějícím poskytovatelem platebních 
údajů. Ve zmocnění se rovněž uvede 
datum, počínaje kterým mají být opakující 
se platby prováděny z účtu otevřeného u 
přijímajícího poskytovatele platebních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předal přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb veškeré další informace, 
které přijímající poskytovatel platebních 
služeb považuje za nezbytné k provedení 
změny účtu;

c) předal přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb další informace, které 
jsou nezbytné k tomu, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb mohl 
provést změnu účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě, že převádějící poskytovatel 
platebních služeb nemá systém umožňující 
automatické přesměrování trvalých příkazů 

d) v případě, že převádějící poskytovatel
platebních služeb ještě nemá systém 
umožňující automatické přesměrování 
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a inkas na účet spotřebitele u přijímajícího 
poskytovatele platebních služeb, zrušil 
trvalé příkazy a přestal přijímat inkasa k 
datu uvedenému ve zmocnění;

trvalých příkazů a inkas na účet 
spotřebitele u přijímajícího poskytovatele 
platebních služeb, zrušil trvalé příkazy a 
přestal přijímat inkasa k datu uvedenému 
ve zmocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do sedmi kalendářních dnů zřídí trvalé 
příkazy pro úhrady požadované 
spotřebitelem a ode dne uvedeného ve 
zmocnění je provádí;

a) do sedmi pracovních dnů zřídí trvalé 
příkazy pro úhrady požadované 
spotřebitelem a ode dne uvedeného ve 
zmocnění je provádí;

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) případně informuje spotřebitele o 
jejich právech souvisejících s inkasem v 
jednotné oblasti pro platby v eurech, jak 
uvádí čl. 5 odst. 3 písm. d) nařízení 
260/2012/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Poskytovatel platebních služeb není 
povinen zrušit platební účet podle písm. d) 
odst. 6, má-li spotřebitel vůči poskytovateli 
platebních služeb neuhrazené závazky. 
Poskytovatel platebních služeb neprodleně 
informuje spotřebitele o tom, že jeho 
platební účet nelze zrušit kvůli těmto 
neuhrazeným závazkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do sedmi kalendářních dnů od přijetí 
žádosti zašle přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb informace uvedené v 
odst. 3 písm. a), b) a c);

a) do sedmi pracovních dnů od přijetí 
žádosti zašle přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb informace uvedené v 
odst. 3 písm. a), b) a c);

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že převádějící poskytovatel 
platebních služeb nemá systém umožňující 
automatické přesměrování trvalých příkazů 
a inkas na účet spotřebitele u přijímajícího 
poskytovatele platebních služeb, zruší 
trvalé příkazy a přestane přijímat inkasa z 
platebního účtu k datu, které si vyžádá 
přijímající poskytovatel platebních služeb;

b) v případě, že převádějící poskytovatel 
platebních služeb ještě nemá systém 
umožňující automatické přesměrování 
trvalých příkazů a inkas na účet 
spotřebitele u přijímajícího poskytovatele 
platebních služeb, zruší trvalé příkazy a 
přestane přijímat inkasa z platebního účtu k 
datu, které si vyžádá přijímající 
poskytovatel platebních služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) převede zbývající kladný zůstatek na 
platebním účtu na účet vedený u 
přijímajícího poskytovatele platebních 
služeb;

c) převede jakýkoli zbývající kladný 
zůstatek na platebním účtu na účet vedený 
u přijímajícího poskytovatele platebních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě uvedeném v odstavci 8 se 
lhůty uvedené v odstavcích 3, 4 a 6 
zdvojnásobí. Toto ustanovení podléhá 
přezkumu podle článku 27.

9. V případě uvedeném v odstavci 8 se 
lhůty uvedené v odstavcích 3, 4 a 6 
zdvojnásobí, což neplatí u transakcí, které 
spadají do oblasti působnosti článku 1 
nařízení (EU) č. 260/2012 [SEPA]. Toto 
ustanovení podléhá přezkumu podle článku 
27.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Automatické přesměrování

1. Členské státy zajistí, aby byla zavedena 
funkce automatického přesměrování 
plateb z jednoho platebního účtu na jiný 
platební účet spojená s automatickým 
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oznámením pro příjemce nebo plátce, 
jakmile jsou jejich převody přesměrovány.
2. Při zavádění systémů automatického 
přesměrování poskytne Evropský orgán 
pro bankovnictví příslušným orgánům 
technickou pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím nebo 
přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb vůči spotřebiteli za jakékoli služby 
poskytované podle článku 10 jiné než 
služby uvedené v odstavcích 1 až 3 byly 
přiměřené a odpovídaly skutečným 
nákladům daného poskytovatele platebních 
služeb.

4. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím nebo 
přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb vůči spotřebiteli za jakékoli služby 
poskytované podle článku 10 jiné než 
služby uvedené v odstavcích 1 až 3 byly 
přiměřené a odpovídaly skutečným 
nákladům daného poskytovatele platebních 
služeb. Členské státy zajistí, aby 
převádějící poskytovatel platebních služeb 
tyto poplatky uplatnil, pouze pokud u něj 
měl spotřebitel platební účet po dobu 
méně než 12 měsíců před tím, než obdržel 
žádost o změnu účtu podle čl. 10 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby alespoň jeden 
poskytovatel platebních služeb na jejich 
území nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky. Toto právo se uplatní 
bez ohledu na místo pobytu spotřebitele. 
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nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

Při otevírání platebního účtu se 
základními prvky se neberou v potaz 
kritéria, jako je výše příjmů spotřebitele, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadlužení nebo očekávaný obrat na účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby na jejich 
území byl k dispozici alespoň jeden 
systém, který spotřebitelům nabídne 
platební účet se základními prvky.
Členské státy zajistí, aby systém uvedený v 
prvním pododstavci splňoval následující 
podmínky:
a) přinejmenším poskytovatelé platebních 
služeb, kteří poskytují platební účty a 
spolu s nimi veškeré služby uvedené v 
článku 16, jsou povinni nabízet a 
poskytovat platební účet se základními 
prvky, s výjimkou případů uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku;
b) platební účty se základními prvky 
nenabízí výlučně poskytovatelé platebních 
služeb, kteří účet poskytují výhradně 
prostřednictvím služeb online;
c) je zaveden mechanismus, který 
spotřebitelům bez trvalého bydliště 
umožní splnit požadavky kapitoly II 
směrnice 2005/60/ES;
d) je zaveden mechanismus, který 
spotřebitelům bez bankovního účtu, 
zranitelným spotřebitelům a mobilním 
spotřebitelům zajistí informace o 
dostupnosti platebních účtů se základními 
prvky;
e) možnost uplatnit právo uvedené v 
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odstavci 1 není spotřebiteli výrazně ztížena 
ani znesnadněna;
f) je zaveden mechanismus, který 
poskytovateli platebních služeb umožní 
transparentním, spolehlivým a rychlým
způsobem ověřit, zda spotřebitel v daném 
členském státě již má platební účet se 
základními prvky;
g) služba změny účtu stanovená v 
článcích 10 a 11 se použije, pokud si 
spotřebitel přeje v rámci služby změny 
účtu přejít z jiného platebního účtu na 
platební účet se základními prvky;
Členské státy mohou poskytovatele 
platebních služeb, kteří nejsou uvedeni 
v písm. b), zprostit od povinnosti 
poskytovat platební účet se základními 
prvky, je-li to objektivně odůvodněno 
charakteristikou platební instituce nebo 
rozsahem platebních služeb, které daný 
poskytovatel služeb poskytuje, a není-li 
touto výjimkou narušeno právo 
spotřebitelů na přístup. 

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených 
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval.
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, zda spotřebitel má na jejich 

2. Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, zda spotřebitel má na jejich 
území platební účet.
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území platební účet, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud spotřebitel již má u poskytovatele 
platebních služeb umístěného na jejich 
území platební účet, který mu umožňuje 
využívat platební služby uvedené v čl. 17 
odst. 1;

a) pokud spotřebitel má u poskytovatele 
platebních služeb umístěného na jejich 
území platební účet, který mu umožňuje 
využívat platební služby uvedené v čl. 16 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 3 poskytovatel 
platebních služeb spotřebitele o odmítnutí 
okamžitě písemně a bezplatně informoval, 
ledaže by takové informování bylo v 
rozporu s cíli bezpečnosti státu nebo 
veřejného pořádku.

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb zpracovali žádosti o 
přístup k platebnímu účtu se základními 
prvky do dvou kalendářních týdnů ode 
dne doručení úplné žádosti, včetně 
dokladu totožnosti. Členské státy zajistí, 
aby v případech uvedených v odstavci 3 
poskytovatel platebních služeb spotřebitele 
o odmítnutí a o důvodech, které k němu 
vedly, okamžitě písemně a bezplatně 
informoval, ledaže by takové informování 
bylo v rozporu s cíli bezpečnosti státu a
s dostupnými mechanismy alternativního 
řešení sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby platební účet se 
základními prvky zahrnoval tyto platební 
služby:

1. Členské státy zajistí, aby platební účet se 
základními prvky zahrnoval tyto služby:

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) úhrad. 3) úhrad, včetně trvalých příkazů.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby spotřebiteli ve 
spojení s platebním účtem se základními 
prvky nebyly nabízeny žádné možnosti 
přečerpání.

4. Členské státy zajistí, aby spotřebiteli ve 
spojení s platebním účtem se základními 
prvky nebyly nabízeny žádné možnosti 
přečerpání. Členské státy mohou
poskytovatelům platebních služeb povolit 
poskytování přístupu k velmi omezenému 
množství peněžních prostředků, které 
mohou spotřebitelům posloužit jako 
dočasná rezerva, za předpokladu, že 
poplatky za tyto peněžní prostředky jsou 
spotřebiteli oznámeny odděleně a jsou 
alespoň stejně příznivé jako platby za 
přečerpání.



PE514.602v02-00 50/66 PR\941438CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
24 s cílem aktualizovat seznam služeb, 
které jsou součástí platebního účtu se 
základními prvky, s ohledem na vývoj 
prostředků pro placení a technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené 
v článku 16 bezplatně nebo za přiměřený 
poplatek.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené 
v článku 16 bezplatně nebo za přiměřený 
poplatek. Členské státy zajistí, aby na 
platebním účtu se základními prvky byly 
vždy nejnižší poplatky za poskytování 
minimálního balíčku platebních služeb, 
který je v daném členském státě stanoven 
podle čl. 16 odst. 1 a 2).

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované spotřebiteli v případě nedodržení 
závazků spotřebitele stanovených v 
rámcové smlouvě byly přiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované spotřebiteli v případě nedodržení 
závazků spotřebitele stanovených v 
rámcové smlouvě byly přiměřené a 
odpovídaly obvyklé cenové politice 
poskytovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány stanovily, co představuje 
přiměřený poplatek, podle jednoho nebo 
několika z následujících kritérií:

3. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány stanovily přiměřenou horní 
hranici celkových ročních poplatků podle 
jednoho nebo několika z následujících 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) celkových nákladů souvisejících s 
poskytnutím platebního účtu se 
základními prvky;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na účtu nedošlo k žádným transakcím po 
více než 12 po sobě následujících měsíců;

b) na účtu nedošlo k žádným transakcím po 
více než 24 po sobě následujících měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
poskytovatel platebních služeb ukončí 
smlouvu o platebním účtu se základními 
prvky, písemně a bezplatně informoval 
spotřebitele o důvodech ukončení, a to 
nejméně 2 měsíce před dnem, kdy 
ukončení nabude účinku.

3. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
poskytovatel platebních služeb ukončí 
smlouvu o platebním účtu se základními 
prvky, písemně a bezplatně informoval 
spotřebitele o důvodech ukončení a o 
dostupných mechanismech alternativního 
řešení sporů, a to nejméně 2 měsíce před 
dnem, kdy ukončení nabude účinku.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla 
podniknuta opatření ke zvýšení 
informovanosti veřejnosti o dostupnosti 
platebních účtů se základními prvky, jejich 
cenových podmínkách, postupech, které je 
třeba učinit pro uplatnění práva na přístup 
k platebním účtům se základními prvky, a 
metodách, jak získat přístup k 

1. Členské státy zajistí, aby se veřejnost 
dozvěděla o dostupnosti platebních účtů se 
základními prvky, jejich cenových 
podmínkách, postupech, které je třeba 
učinit pro uplatnění práva na přístup k 
platebním účtům se základními prvky, a 
metodách, jak získat přístup k 
alternativnímu řešení sporů. Členské státy 
zajistí, aby komunikační opatření byla 
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alternativnímu řešení sporů. úzce zaměřená na zvláštní potřeby a zájmy 
spotřebitelů bez bankovního účtu a 
zranitelných a mobilních spotřebitelů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí být 
vybaveny veškerými pravomocemi 
nezbytnými pro plnění svých povinností. 
Pokud je zajištěním a monitorováním 
efektivního plnění této směrnice pověřeno 
více orgánů než jeden, členské státy zajistí, 
aby tyto orgány úzce spolupracovaly za 
účelem efektivního plnění svých 
příslušných povinnosti.

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí být 
nezávislé na poskytovatelích platebních 
služeb a být vybaveny veškerými 
pravomocemi a prostředky nezbytnými pro 
plnění svých povinností. Pokud je 
zajištěním a monitorováním efektivního 
plnění této směrnice pověřeno více orgánů 
než jeden, členské státy zajistí, aby tyto 
orgány úzce spolupracovaly za účelem 
efektivního plnění svých příslušných 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli 
přístup k účinným a účelným postupům 
mimosoudního zjednávání nápravy pro 
řešení sporů týkajících se práv a povinností 
stanovených touto směrnicí.

1. Členské státy zavedou přiměřené a 
efektivní postupy mimosoudního
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
pro řešení sporů mezi spotřebiteli a 
poskytovateli platebních služeb týkajících 
se práv a povinností stanovených touto 
směrnicí. K tomu účelu určí členské státy 
stávající subjekty nebo případně zřídí 
subjekty nové.

Or. en
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Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb podléhali jednomu či 
více orgánům pro alternativní řešení 
sporů, které splňují následující kritéria:
a) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;
b) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátním
právu;
c) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;
d) je zajištěno rovné zastoupení 
poskytovatelů, spotřebitelů a ostatních 
uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby subjekty 
zodpovědné za mimosoudní postupy 
zjednávání nápravy aktivně 
spolupracovaly na řešení přeshraničních 
sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. [6 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost] oznámí členské státy Komisi a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
subjekty uvedené v odstavci 1 a Komisi 
neprodleně sdělí veškeré následné změny 
týkající se těchto subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správní opatření a sankce Správní opatření a ukládání sankcí

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při určování druhu správních opatření 
a výše správních pokut příslušné orgány 
zohlední:
a) závažnost a délku trvání porušení 
předpisů;
b) výši zisků nebo ztrát, které odpovědná 
fyzická nebo právnická osoba vytvořila 
nebo kterým předešla, pokud je možné je 
stanovit;
c) ztráty třetích osob způsobené 
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porušením předpisů, pokud je možné je 
stanovit;
d) finanční sílu odpovědného 
poskytovatele platebních služeb;
e) předchozí porušení předpisů ze strany 
poskytovatele platebních služeb při 
provádění směrnice;
f) míru spolupráce odpovědného 
poskytovatele platebních služeb 
s příslušným orgánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský orgán pro bankovnictví vydá 
obecné pokyny pro příslušné orgány 
v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010 ohledně druhu správních 
sankcí a dalších správních opatření a výše 
správních pokut.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány bez zbytečného odkladu zveřejnily 
veškeré sankce nebo jiná opatření 
ukládaná za porušení vnitrostátních
předpisů provádějících tuto směrnici, 
včetně informací o druhu a povaze
porušení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. [18 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost] oznámí členské státy Komisi
ustanovení týkající se sankcí a jejich 
veškeré následné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 
23 vstoupí v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 
23 vstoupí v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode 
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou Komisi poprvé Do [tří let od vstupu této směrnice v 
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do tří let od vstupu této směrnice v 
platnost a poté každé dva roky informace 
o těchto záležitostech:

platnost] a následně každý rok poskytnou 
členské státy Komisi informace o těchto 
záležitostech:

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě informací získaných 
od členských států předloží výroční 
zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet akreditovaných srovnávacích 
internetových stránek vytvořených podle 
článku 7;

b) počet akreditovaných srovnávacích 
internetových stránek vytvořených podle 
článku 7 a osvědčené postupy v této oblasti 
z hlediska spokojenosti uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet platebních účtů, jejichž změna 
proběhla, průměrný poplatek účtovaný za 
změnu účtu, počet případů odmítnutí 
změny účtu;

c) počet platebních účtů, jejichž změna 
proběhla, průměrná doba nutná k 
dokončení procesu změny účtu, průměrný 
celkový poplatek účtovaný za změnu účtu, 
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počet případů odmítnutí změny účtu, 
nejčastější problémy, s nimiž se 
spotřebitelé v průběhu procesu změny 
setkali.

Or. en

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) údaje o počtu spotřebitelů bez 
bankovního účtu v daném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží do pěti let ode dne 
vstupu této směrnice v platnost zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o 
uplatňování této směrnice doprovázenou, 
pokud to bude vhodné, návrhem.

1. Komise předloží do čtyř let ode dne 
vstupu této směrnice v platnost zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o 
uplatňování této směrnice doprovázenou, 
pokud to bude vhodné, návrhem.

Tato zpráva zahrnuje:
a) seznam veškerých řízení o nesplnění 
povinnosti, které Komise zahájila 
z důvodu nesprávného nebo neúplného 
provádění této směrnice;
b) posouzení dopadu této směrnice na 
harmonizaci a integraci retailového 
bankovnictví v Unii, na hospodářskou 
soutěž a na průměrnou výši poplatků v 
členských státech;
c) strategie, jejichž cílem je v celé Unii 
posílit kvalitu, transparentnost a 
porovnatelnost poskytování platebních 
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služeb, včetně transparentnosti 
obchodních modelů, investičních strategií 
a sociální odpovědnost podniků;
d) posouzení nákladů a přínosů zavedení 
přenositelnosti čísel platebních účtů 
v rámci celé Unie, včetně plánu a
konkrétních kroků, které jsou k tomu 
nezbytné;
e) posouzení charakteristických rysů
spotřebitelů, kteří si po provedení 
směrnice otevřeli platební účty se 
základními prvky;
f) příklady osvědčených postupů v 
členských státech, které pomáhají snížit
vyloučení spotřebitelů z přístupu k 
platebním službám;
g) posouzení poplatků účtovaných za 
základní platební účty, a to s ohledem na 
kritéria uvedená v čl. 17 odst. 3;
h) posouzení, zda je možné na úrovni 
Unie stanovit horní hranici celkových 
ročních poplatků za otevření a používání 
platebního účtu se základními prvky a 
jakým způsobem lze tuto hranici 
přizpůsobit podmínkám jednotlivých 
členských států;
i) posouzení dopadu poskytování 
platebních účtů se základními prvky na 
trh s ostatními platebními účty, které 
nabízejí podobné služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od odstavců 1 a 2 členské 
státy přijmou, zveřejní a budou uplatňovat 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s:
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a) články 4 až 8 nejpozději do [15 měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost];
b) článkem 11a, a to do 1. ledna 2016 co 
se týče transakcí v rámci členských států a
do 1. ledna 2020 co se týče transakcí v 
rámci Unie.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vnitřní trh EU prochází procesem narůstajícího propojování a modernizace. V 
důsledku krize a rovněž přijímání nových členských států bude nadále narůstat 
vnitřní migrace zaměstnanců, studentů a učňů. Současně postupně upadá úloha 
hotovosti jako zboží, které veřejně a bezplatně uživatelům poskytují centrální banky.
V současné době spotřebitelé v řadě členských států provádí větší nákupy 
elektronicky. Některé členské státy navíc omezily výši plateb v hotovosti v rámci boje 
s šedou ekonomikou a daňovými podvody.

Je tedy ve společenském i hospodářském zájmu zaručit všem občanům přístup 
k modernímu poskytování platebních služeb, které odpovídají vysokým kvalitativním 
normám a jsou konkurenceschopné. I s ohledem na zkušenosti získané v průběhu 
krize by Evropská unie měla považovat za prioritu obnovení důvěry spotřebitelů 
v evropské odvětví finančních služeb. K tomu je nutné, aby bankovní poplatky byly 
pro bankovní klienty více transparentní. Zcela nezbytné pro stabilizaci společností 
dotčených krizí jsou rovněž spolehlivé sociální záruky.

Lepší možnosti změn bankovních účtů by mohly bankovním klientům umožnit 
prolomení strnulých trhů, na kterých do značné míry neprobíhá hospodářská soutěž, 
což by následně mohlo vést k jejich rozvoji podle potřeb spotřebitelů. K tomu jsou 
důležité právně zajištěné postupy přeshraničních změn bankovních účtů, které by 
zaručily práva mobilních občanů Unie v rámci celého vnitřního trhu. Nárůst 
přeshraničních změn bankovních účtů by měl rovněž přispět k tomu, aby se ve všech 
členských státech prosadily kvalitativně a cenově atraktivní nabídky platebních 
služeb.

Návrh směrnice předložený Komisí je třeba uvítat jako příklad dobré demokratické 
spolupráce mezi Komisí a Parlamentem. Parlament totiž v roce 2012 přijal zprávu 
z vlastního podnětu o přístupu k základním bankovním službám, v níž žádal o rychlé 
předložení legislativní iniciativy k prosazení práv na přístup k základním platebním 
službám.
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1. Porovnatelnost poplatků za platební účty

Komise usiluje o to, aby klienti bank získali lepší přehled o nabídkách platebních 
účtů. Proto by poskytovatelé měli pro stejné služby používat stejné termíny.
Vnitrostátní orgány dozoru a Komise by účastníkům trhu měly dát k dispozici 
standardizované termíny a definice pro nejreprezentativnější platební služby. Klienti 
by měli před uzavřením smlouvy vědět, jaké náklady pro ně z výběru platebního účtu 
plynou. Toto odpovídá právní praxi na jiných trzích, kde je běžná povinnost uvádět 
ceny. K tomu účelu musí poskytovatelé vypracovat standardizovaný výpis informací o 
poplatcích a glosáře s definicemi běžných finančních služeb a také pravidelně 
podrobně informovat klienty o vzniklých nákladech za poskytnuté služby. Má-li být ve 
větší záplavě informací zaručena porovnatelnost, měly by dokumenty s informacemi 
o poplatcích a personalizované výpisy z účtu podléhat ověření ze strany spotřebitelů.

V některých členských státech, kde je vysoká míra osob bez bankovního účtu, z 
průzkumů vyplývá, že chybí základní důvěra spotřebitelů vůči bankám. Vzhledem ke 
skutečnosti, že bankovní klienti svěřují značnou část svého majetku bance, která 
může přímo vybírat poplatky, úroky a pokuty, je z pohledu zpravodaje zcela 
nepostradatelná úplná transparentnost. Transparentnost poplatků je proto důležitým 
nástrojem, jímž lze snížit vysokou míru osob bez bankovního účtu a dosáhnout 
modernizace evropského hospodářství a omezení šedé ekonomiky.

Mimoto by měla v každém členském státě být k dispozici alespoň jedna srovnávací 
internetová stránka, která by porovnávala struktury nákladů poskytovatelů platebních 
účtů. Důvěryhodnost těchto internetových stránek má zásadní význam. Návrh 
komise, aby dozorčí orgány akreditovaly internetové stránky, které splňují minimální 
normy, co se týče nezávislosti a úplnost svých služeb, tedy jde správným směrem.
Návrh zprávy doplňuje kritéria pro akreditaci. Kromě toho by měly orgány dozoru ve 
všech členských státech připravit vlastní nabídku pro porovnávání nabídek 
platebních účtů na jejich území. Má-li se vyhovět potřebám mobilních spotřebitelů, 
měl by kromě toho existovat portál EU s informacemi o srovnávacích internetových 
stránkách na vnitrostátní úrovni.
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Bankovním klientům by skrze něj měly být zpřístupněny informace vysoké, neměnné 
kvality, aby mohli snadno porovnat poměr cena-výkon u různých poskytovatelů 
platebních účtů.

2. Změna platebního účtu

Trh s platebními účty se ve většině členských zemí vyznačuje nízkou mobilitou 
spotřebitelů. V průzkumu Eurobarometru z roku 2012 pouze 16 procent dotázaných 
majitelů účtů uvedlo, že si během předchozích pěti let otevřelo platební účet.
V důsledku nízké konkurence tedy bylo možné v některých zemích výrazně navýšit 
poplatky za vedení účtu. Předpokládá se, že zavedením úlev a právních jistot pro 
spotřebitele při změnách platebního účtu se nabídka více zaměří na potřeby 
spotřebitele a že inovace ze střednědobého hlediska posílí konkurenceschopnost 

evropských poskytovatelů finančních služeb.

Cílem iniciativy Komise je při změnách platebního účtu jasně stanovit povinnosti.
Postup navržený Komisí se zaměřuje na normy Evropského výboru pro bankovnictví 
(EBIC), které se v současné době při změně platebního účtu uplatňují. Slabou 
stránkou tohoto dobrovolného závazku je však nízký stupeň známosti a 
nerovnoměrné provádění ze strany poskytovatelů platebních účtů. Návrh Komise 
dále usiluje o zjednodušení přeshraničních změn bankovních účtů.

Přístup Komise si v zásadě zasluhuje podporu a při řešení selhání trhu je 
nevyhnutelný. Tento specifický produkt, „platební účet“ je velmi citlivý, a tudíž je 
správné spotřebitelům poskytnout konkrétní podpůrné služby a záruky v případě, že 
chtějí změnit svůj platební účet. Zpravodaj proto podporuje navržený postup, včetně 
jeho využití pro přeshraniční změny platebních účtů v rámci EU. Členské státy by 
však měly nabídnout další systémy automatického přesměrování plateb, které již byly 
s velkým úspěchem v některých členských zemích zavedeny. Ze zkušeností vyplývá, 
že problémy a průtahy při změnách bankovních účtů vznikají zpravidla z důvodu 
selhání třetích stran, které nejsou schopny plynule přesměrovávat platby.
Přetrvávající nejistota či nutné časové nároky k úplnému dokončení změn 
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bankovního účtu snižují přitažlivost změny pro poskytovatele. Evropský orgán pro 
bankovnictví by měl podporovat členské státy v tom, aby zavedly odpovídající 
modely. Do budoucna by se mělo uvažovat o zavedení přenositelných čísel 
platebních účtů v celé EU.

3. Přístup k platebním účtům se základními prvky („Základní účet“)

Nejnovější průzkumy poukazují na to, že jistý rozměr otázky právního nároku na 
platební účet je dosud podceňován. Iniciativa Komise má na zřeteli dvě cílové 
skupiny. Studie Světové banky dospěla k závěru, že 56 milionů občanů žijících v EU 
stále nemůže používat základní účet. Přibližně polovina této skupiny si však přeje si 
platební účet založit. V některých členských státech je tento problém obzvlášť 
aktuální, nicméně v téměř všech členských státech spotřebitelé stále naráží na 
problémy při přístupu k bankovnímu účtu, neboť si jej nemohou dovolit kvůli své 

finanční situaci. Mimo tuto skupinu by však měli z právního nároku na platební účet 
se základními prvky zaručený v celé EU těžit také občané, kteří žijí mimo svou vlastní 
zemi. 15,8 milionu občanů v současné době využívá mobilitu občanů Unie. K tomu 
lze přičíst 20,2 milionu migrantů pocházejících ze zemí mimo EU, jejichž integraci 
znesnadňuje chybějící právní nárok na platební účet.

Platební účet je základním zbožím. Význam platebních účtů roste také tím, že platby 
v hotovosti jsou stále více nahrazovány bezhotovostními formami plateb, včetně 
elektronických způsobů platby. Pokud Komise hodlá prosadit právní nárok na 
platební účet se základními prvky po celé EU, je to důležitý příspěvek pro vnitřní trh 
se službami pro občany. Aby mohli občané skutečně uplatnit své právo na bankovní 
účet, je nutné návrh Komise na některých místech upřesnit.

V zájmu zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu a rovněž 
dodržení práva na přístup spotřebitelů v odlehlých regionech by měli mít všichni 
poskytovatelé platebních účtů povinnost zahrnout do své nabídky základní účty ve 
smyslu této směrnice. Výjimky z tohoto pravidla se smí udělovat pouze v omezené 
míře a na základě objektivních kritérií. Dále nesmí být přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky omezen pouze na spotřebitele, kteří v daném členském státě ještě 
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bankovní účet nevlastní. Klienti by měli také mít možnost přejít z běžného platebního 
účtu, který nevyhovuje jejich požadavkům, na účet se základními prvky.

Další klíčový bod se týká nákladů, které by měly být účtovány bankovním klientům za 
používání základního účtu. Tyto účty by měly být poskytovány bezplatně nebo za rozumné 
ceny. V každém případě by měly příslušné orgány stanovit závaznou horní hranici nákladů.
Základní účty by měly zpravidla představovat nejvýhodnější dostupný účet poskytovatelů 
platebních služeb.


