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Souvislosti doporučení Komise a jeho cíle

Podle čl. 169 odst. 1 a čl. 169 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 

má Unie přispívat k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření 

přijatých podle článku 114 Smlouvy o fungování EU. Na tomto základě Evropský parlament 

důsledně usiluje o dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření, 

jejichž účelem je posílení a zlepšení vnitřního trhu. Také nástroje, jako je nedávno schválená 

směrnice o právech spotřebitelů1 a směrnice o spotřebitelském úvěru (směrnice 2008/48/ES)2, 

sledují tento cíl a utvářejí ambiciózní režim ochrany spotřebitelů v prvním případě v rámci 

přeshraničního prodeje a v případě druhém v rámci finančních služeb.

Obdobně Montiho zpráva z roku 2010 uvádí, že „Komise by měla zvážit možnost navrhnout 

– pravděpodobně na základě článku 14 Smlouvy o fungování Evropské unie [o službách 

obecného hospodářského zájmu] – nařízení, které zajistí, aby všichni občané měli právo na 

několik základních bankovních služeb. Mít bankovní účet je dnes podmínkou přístupu k řadě 

služeb a možnosti plně využívat výhod jednotného trhu“3. Dále zpráva základním bankovním 

službám přisuzuje rovnocenné postavení ve vztahu k dalším obecným službám a uvádí, že 

„silnější zaměření na spotřebitele by znamenalo znovu upřít pozornost na integraci trhu a 

hospodářskou soutěž, větší soubor práv, ochranných mechanismů a prostředků nápravy a lepší 

přístup k základním službám“1. Již v roce 2007 příloha k přezkumu jednotného trhu 

(SEK(2007)1520) zdůrazňovala, že „[…] by bylo vhodné zaměřit se na to, jak zajistit, aby se 

do určitého data dosáhlo situace, kdy již nebude možné upírat někomu přístup k základnímu 

bankovnímu účtu“. Přestože pracovní program Komise na rok 2011 se rovněž zmiňuje o 

„právním nástroji“ upravujícím přístup k základním bankovním službám, Komise v červenci 

2011 vydala doporučení o přístupu k základnímu platebnímu účtu (K(2011)4977/4, 

                                               

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se 
mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES
a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. 
Dosud nezveřejněna.
2 Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.
3 Monti, M., Nová strategie pro jednotný trh. Ve službách evropského hospodářství a 
společnosti, 9. května 2010, s. 74.
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SEK(2011) 906 a 907).

Ačkoli přístup k základním bankovním službám představuje pro Evropskou unii zásadní 

záležitost jak z hlediska ochrany spotřebitele, tak z hlediska vnitřního trhu, je vhodné 

poznamenat, že i další aktéři za evropskými hranicemi také uznávají význam ochrany 

spotřebitele v oblasti finančních služeb a ve svých programech ji uvádějí jako klíčovou 

prioritu. Např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na základě závěrů 

ze summitu G20, který se konal v Soulu v listopadu 2010, nedávno zveřejnila dokument 

„Důležité zásady G20 týkající se ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb“ (G20 High-

Level Principles on Financial Consumer Protection)2, který vychází z obecného názoru, že 

ochrana spotřebitele hraje ve finanční stabilitě stále významnější roli. Doporučení Komise a 

legislativní zprávu z vlastního podnětu sestavenou Evropským parlamentem je proto nutné 

chápat v rámci celosvětového trendu, který směřuje k posílené ochraně spotřebitele v oblasti 

bankovních produktů.

Z nastudování posouzení dopadů a doporučení Komise jasně vyplývá, že cílem je stanovit 

„právo otevřít si a používat základní platební účet“ pro každého spotřebitele oprávněně 

pobývajícího v EU, aby se zajistilo, že bankovní instituce neodepřou přístup k základnímu 

platebnímu účtu těm spotřebitelům, jež nemohou prokázat svůj pobyt v dané zemi nebo jsou 

„ekonomicky neatraktivní“. Mezi cíle, které vyplývají z doporučení, patří vytvoření 

zvláštního režimu základních bankovních služeb, který umožní všem spotřebitelům plně 

využívat výhody vnitřního trhu a elektronického obchodu a podpoří začlenění těch, kdo 

v současné době nemají bankovní účet, a jsou tedy sociálně vyloučeni. Posouzení dopadů 

Komise (viz níže) a obdobné studie provedené členskými státy ukazují, že existuje jasná 

vazba mezi situací, kdy osoby nedisponují bankovním účtem, a sociálním vyloučením nebo 

zranitelností. Mnoho evropských občanů má navíc problémy s otevřením bankovního účtu 

v jiném státě, než je stát jejich pobytu, a to zejména proto, že nemohou prokázat platnou 

adresu, což může vést k zásadní překážce ve volném pohybu osob a pracovníků. Důvodem 

                                                                                                                                                  

1 Tamtéž, s. 41.
2 Důležité zásady G20 ohledně ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb, říjen 2011. 
Získáno na internetové adrese: http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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návrhu Komise je to, že základní účty mohou být vzájemně prospěšné pro občany obecně–

spotřebitele, mobilní pracovníky, dočasné a sezónní pracovníky, studenty, výzkumné 

pracovníky a odborníky – i pro obchod, protože pokrytí početné skupiny možných držitelů 

bankovních účtů by umožnilo vytvořit dodatečný zisk.

Přípravné práce výboru

Na základě žádosti sestavit legislativní zprávu z vlastního podnětu (článek 42 jednacího řádu) 

o přístupu k základnímu platebnímu účtu, která byla předložena dopisem ze dne 2. září 2011, 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) dne 5. října 2011 pořádal prezentaci, na 

níž Komise představila posouzení dopadů týkající se přístupu k základním bankovním 

službám. Výbor rovněž schválil požadavek na slyšení k tomuto tématu, které je naplánováno 

na první čtvrtletí roku 2012.

Během prezentace posouzení dopadů, kterou provedlo Generální ředitelství pro vnitřní trh a 

služby, měli členové výboru IMCO možnost vyměnit si své názory na doporučení. Většina 

členů výboru souhlasí, že je nutné přistoupit k opatřením na úrovni EU, vyjadřuje politování 

nad tím, že zvolený nástroj nevytváří členským státům žádnou právní povinnost a povzbuzuje 

Komisi, aby monitorovala opatření členských států v této oblasti s cílem nakonec k této 

záležitosti navrhnout směrnici.

Poznámky k doporučení

Oddíl I obsahuje definice termínů „spotřebitel“, „poskytovatel platebních služeb“, „platební 

účet“, „platební transakce“, „peněžní prostředky“ a „smlouva“. Cílem doporučení nicméně 

není zabývat se finančním dohledem, ale povzbuzovat členské státy, aby přijímaly opatření, 

která 30 milionům evropských občanů, jež nemají bankovní účet, umožní přístup 

k základnímu souboru bankovních služeb. Vzhledem k tomu, že byla právě schválena 

směrnice o právech spotřebitelů, která bude zanedlouho zveřejněna, je vhodné zajistit soulad 

mezi některými z těchto definic (ať se jedná o ty, které byly již uvedeny, nebo o další) a 

definicemi uvedenými ve směrnici o právech spotřebitelů. Je také důležité zajistit, aby byly 
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veškeré definice (a stejně tak další ustanovení) v souladu s definicemi (a ustanoveními), jež se 

vyskytují ve zbývající části spotřebitelského acquis, jako je směrnice o dočasném užívání 

nemovitostí (směrnice 94/47/ES)1 a směrnice o spotřebitelském úvěru.

Jelikož výbor IMCO hodlá sestavit legislativní zprávu z vlastní iniciativy, je vhodné zabývat 

se problémy harmonizace a měla by být přešetřena možnost cílené úplné harmonizace definic. 

Stejně jako je tomu v případě směrnice o právech spotřebitelů, příslušná pravidla ochrany 

spotřebitele musí rovněž podléhat cílené úplné harmonizaci, aby mohly mít harmonizované 

definice na vnitřním trhu skutečný dopad.

Oddíl II (odstavce 2 až 5) začíná zásadou, že „členské státy by měly zajistit, aby každý 

spotřebitel oprávněně pobývající v Unii měl právo otevřít si a používat základní platební 

účet vedený u poskytovatele platebních služeb“ a toto právo „by mělo být spotřebiteli 

přiznáno bez ohledu na jeho finanční situaci“. Ze společného nastudování tohoto oddílu a 

posouzení dopadů Komise jasně vyplývá, že cílem této zásady tedy je zajistit, aby bankovní 

instituce neodepřely přístup k základnímu platebnímu účtu těm spotřebitelům, jež nemohou 

prokázat svůj pobyt v dané zemi nebo jsou „ekonomicky neatraktivní“.

Během první výměny názorů někteří členové výboru IMCO zdůraznili, že doporučení zavádí 

právo na přístup, které by nemělo být zaměňováno s povinností disponovat bankovním účtem. 

I když cílem je snížit podíl obyvatel, kteří nemají bankovní účet, a posílit tak vnitřní trh, 

spotřebitelé se vždy mohou rozhodnout, že si bankovní účet nezřídí, pokud si ho nepřejí,. 

Průzkum mimoto ukazuje, že rozhodnutí zůstat mimo svět platebních služeb s sebou přináší 

nevýhody (např. větší nejistotu při správě hotovosti, potíže najít si zaměstnání nebo pobírat 

dávky), jež zvyšují tzv. cenu za chudobu a zranitelnost obyvatel, kteří nemají bankovní účet.

V úzké spojitosti s tím by měla být věnována zvláštní pozornost potřebám zranitelných 

spotřebitelů, kteří se mimo jiné často nacházejí v situaci sociálního znevýhodnění a nemají 

bankovní účet. Kampaně na zvýšení informovanosti a propagace a finanční vzdělávání (byť 

                                               

1 Úř. věst. L 280, 29.10.1994, s. 283.
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jen základní) představují v tomto ohledu klíčové strategické body. NNavíc mnohé 

z základních bankovních účtů dnes využívají výhradně internetovou správu, díky čemuž jsou 

sice ideálním nástrojem pro elektronické obchodování, ale zároveň jsou pro část obyvatelstva 

nedostupné – konkrétně pro ty, kteří nemají přístup k internetu nebo např. pro starší 

obyvatelstvo. To může tyto spotřebitele uvést do nepříznivé situace, takže by mělo být 

zajištěno, aby byl zamýšlený základní platební účet uživatelsky přívětivý, srozumitelný, 

jednoduchý a bezpečný a aby mohl být spravován jak prostřednictvím internetu, tak 

v běžných bankovních pobočkách.

Doporučení rovněž obsahuje určitá omezení tohoto práva, konkrétně se jedná o to, že občané 

pobývající v Unii, kteří mají na území určitého členského státu přístup ke službám 

považovaným za „základní“, nemohou v tomto členském státě požádat o zřízení základního 

platebního účtu. Odstavce 4 a 5 oddílu II proto zavádějí poskytovatelům platebních služeb 

povinnost postupovat transparentně při zjišťování, zda spotřebitel již má nebo nemá 

základní platební účet, a stejně tak při rozhodování, kdy spotřebiteli zamítnout žádost o 

přístup k základnímu bankovnímu účtu. Transparentnost lze podle doporučení omezit jedině 

z důvodů národní bezpečnosti a veřejného pořádku. Jinými slovy, spotřebitel má právo být 

jasně informován o důvodech, na jejichž základě byla zamítnuta jeho žádost o bankovní účet, 

a jak je uvedeno níže, následně má právo na přístup k mechanismům alternativního řešení 

sporů a zjednávání nápravy v případě, že se zamítnutím nesouhlasí, nebo v případě, že 

vyvstane jakýkoli jiný spor.

Nicméně transparentnost, požadavky na informace a zvyšování informovanosti by se měly 

vztahovat na širší oblast, než jsou jen podmínky produktu a možnosti alternativního řešení 

sporů a nápravy. Komplexní systém informací o ochraně spotřebitele v oblasti retailových 

finančních a bankovních služeb by měl zahrnovat také systém monitorování a varování před 

škodlivými produkty a orgány dohledu (uvedené v oddílu VI níže) by měly hrát aktivní roli 

v zajišťování toho, aby spotřebitelé měli trvalý přístup k aktualizovaným a úplným 

informacím o účtech, které si sjednali nebo mohou sjednat.

Oddíl III zahrnuje tři odstavce (6, 7 a 8). První z nich (odstavec 6) obsahuje seznam 
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platebních služeb, které mají být nabízeny v rámci základního platebního účtu: služby 

umožňující veškeré operace, které jsou vyžadovány pro otevření, vedení a zrušení platebního 

účtu, služby umožňující vložení hotovosti na účet a služby umožňující výběry hotovosti 

z účtu, provádění inkasa, provádění převodů a provádění platebních transakcí prostřednictvím 

platební karty. Doporučení neuvádí např. možnost předplacených platebních karet, které již 

v některých členských státech opravdu existují; bylo by vhodné tuto možnost prozkoumat a 

dále rozvinout jakožto doplňkový prvek k základnímu platebnímu účtu. Stejně tak výslovně 

neuvádí, zda se za základní službu považuje výběr hotovosti z bankomatu, a to bez ohledu na 

banku, které bankomat patří.

Odstavce 7 a 8 zahrnují základní zásadu: spotřebitelé, zejména nejzranitelnější z nich (kteří 

jsou často sociálně vyloučeni), nesmí být přímo či nepřímo nuceni k zakoupení doplňkových 

bankovních produktů, aby tak mohli získat jednoduchý základní účet. Stejně tak ani možnost 

přečerpat zůstatek účtu se nesmí považovat za základní službu a nesmí být proveden žádný 

platební příkaz, pokud jeho provedení vede k zápornému zůstatku na základním účtu 

spotřebitele.

Oddíl IV (odstavce 9 až 12) se zabývá souvisejícími poplatky a vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby základní platební účet „byl poskytován buď bezplatně nebo za přiměřený 

poplatek“. Je nezbytné zajistit, aby v členských státech, ve kterých jsou bankovní účty 

bezplatné, zůstaly bezplatné i nadále, a v každém případě, aby nebyla překračována přiměřená 

hranice poplatků, i když bankovní instituce by rovněž měly být schopny pokrýt náklady na 

poskytování základních bankovních účtů. Jakékoli poplatky související se základním 

platebním účtem by měly být transparentní a spotřebitel by o nich měl být informován. 

Definice „přiměřeného poplatku“ musí být také založena na transparentních kritériích.

Oddíl V (odstavce 13 a 14) povzbuzuje členské státy, aby mezi spotřebiteli šířily informace o 

dostupnosti základních platebních účtů a ukládaly poskytovatelům platebních služeb 

povinnost poskytovat spotřebitelům specifické informace. V souladu s požadavky na 

předsmluvní a smluvní informace stanovenými v dalších nástrojích, jako jsou směrnice o 

právech spotřebitelů a směrnice o spotřebitelském úvěru, by informace měly být poskytovány 
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jasně a srozumitelně a na trvalém nosiči, přičemž je nutné ujistit se, že spotřebitel při 

sjednávání účtu pochopil, jaká jsou jeho práva a povinnosti.

V oddíle VI se odstavec 15 zabývá orgány dohledu a jejich úlohou „zajišťovat a sledovat 

účinné dodržování“ zásad stanovených v doporučení. Orgány dohledu by měly v ochraně 

spotřebitelů hrát aktivní roli prostřednictvím monitorování produktů a zásahů v případě 

bezpečnostních nedostatků, a to ukládáním sankcí nebo dokonce spoluprací s veřejnými 

žalobci v případě porušení právních předpisů. Úzká spolupráce mezi určenými orgány ze 

všech členských států je navíc žádoucí,aby se zaručila účinnost dohledu a šíření osvědčených 

postupů.

V tomtéž oddíle se odstavce 16 a 17 zabývají postupy alternativního řešení sporů a 

zjednávání nápravy, které jsou určeny pro spotřebitele. Jak je uvedeno výše, spotřebitelé by 

měli mít právo na přístup k režimům mimosoudního řešení sporů a zjednání nápravy a také 

k informacím, jak toto právo vykonat. S ohledem na význam přeshraničního prvku v této 

oblasti by měly být zajišťovány režimy alternativního řešení sporů a zjednání nápravy za 

účelem rychlého vyřešení přeshraničních sporů. Pro splnění tohoto cíle by mohly být ideální 

režimy on-line řešení sporů, ale skutečnost, že někteří spotřebitelé nemají přístup k internetu 

nebo nejsou obeznámeni s novými technologiemi (známé též jako „digitální propast“), by 

neměla ohrozit jejich přístup k plně funkčnímu režimu nápravy.

Odstavce 18 a 19 odkazují na povinnost poskytovatelů platebních služeb podávat zprávy o 

otevřených, zamítnutých a zrušených základních bankovních účtech a stejně tak o poplatcích 

spojených s těmito účty a na povinnost členských států poskytovat Komisi příslušné 

statistické údaje. Cílem těchto dvou „zásad“ je zjistit, do jaké míry se členské státy řídí 

doporučením a jak úspěšné jsou základní bankovní účty jakožto nástroj pro sociální a finanční 

začleňování spotřebitelů, přičemž v pozdější fázi by bylo možné uvažovat o eventuálním 

legislativním nástroji.

Závěr
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Doporučení stanoví řadu zásad jako inspiraci pro možný budoucí právní předpis o přístupu 

k základnímu platebnímu účtu. Jakýkoli budoucí právní nástroj v této otázce však musí být 

chápán v širším rámci standardů ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb, který je 

v současné době přezkoumáván a posilován na celosvětové úrovni jakožto narůstající a stále 

významnější součást právních předpisů o regulaci a dohledu. Předchozí nástroje, jako jsou 

směrnice o právech spotřebitelů a směrnice o spotřebitelském úvěru a také probíhající 

legislativní činnost týkající se smluv o úvěru na bydlení, zahrnují soubor zásad a požadavků, 

jež nesmí být při navrhování právního předpisu o přístupu k základnímu platebnímu účtu 

přehlíženy.

Důležité zásady G20 ohledně ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb se na jedné 

straně zaměřují na soubor horizontálních otázek ochrany spotřebitele, který by měl být 

zohledněn v jakýchkoli budoucích právních předpisech na evropské úrovni. Rovné a 

spravedlivé zacházení se spotřebiteli, zvláštní pozornost věnovaná potřebám zranitelných 

skupin, zveřejňování a transparentnost informací o výhodách, rizicích a podmínkách produktu 

a nutnost investovat větší úsilí do finančního vzdělávání a informovanosti spotřebitelů, to je 

pouze několik z těchto zásad. Obdobně musí být spotřebitelům k dispozici přístupné, cenově 

dostupné, nezávislé, spravedlivé, odpovědné, včasné a účinné režimy alternativního řešení 

sporů a zjednání nápravy. Na druhé straně Montiho zpráva vysvětluje rovněž nutnost uvážit 

přístup k základnímu platebnímu účtu jako klíčový bod k tomu, aby vnitřní trh fungoval 

hladce a spotřebitelé mohli plně využívat jeho výhody a těšit se svobodám, které zaručují 

Smlouvy. Umožnění přístupu k základnímu platebnímu účtu je v neposlední řadě významným 

krokem k sociálnímu a hospodářskému začleňování občanů a spravedlivější evropské 

společnosti, který občanům i podnikům přinese odpovídající výhody, čímž bude posílen 

růstový potenciál jednotného trhu.


