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Základné informácie o odporúčaní Komisie a jeho cieľoch

V článku 169 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 

ustanovuje, že Únia prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov 

prostredníctvom opatrení prijímaných podľa článku 114 ZFEÚ. Európsky parlament sa na 

tomto základe sústavne usiluje dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov 

prostredníctvom opatrení zameraných na posilnenie a zlepšenie vnútorného trhu. Legislatívne 

nástroje, ako napríklad nedávno schválená smernica o právach spotrebiteľov1 a smernica 

o spotrebiteľskom úvere (smernica 2008/48/ES)2 sa tiež riadia touto myšlienkou a utvárajú 

ambiciózny režim ochrany spotrebiteľa v rámci cezhraničného predaja a finančných služieb. 

Podobne sa v Montiho správe z roku 2010 uvádza, že „by Komisia mala zvážiť návrh 

nariadenia, možno na základe článku 14 ZFEÚ [o službách všeobecného hospodárskeho 

záujmu], ktorým by sa zabezpečilo, aby všetci občania mali nárok na určité základné bankové 

služby. Mať svoj účet sa v súčasnosti stalo nevyhnutným predpokladom pre prístup 

k mnohým službám a pre plné využívanie výhod jednotného trhu.“3 V správe sa okrem toho 

kladú základné bankové služby na rovnakú úroveň ako ostatné všeobecné služby a uvádza sa 

v nej, že „silnejšia orientácia na spotrebiteľov by znamenala opätovné zameranie pozornosti 

na integráciu trhu a hospodársku súťaž, posilnený súbor práv, ochrán a prostriedkov na 

nápravu a širší prístup k základným službám.“4 Už v roku 2007 sa v prílohe k dokumentu 

Preskúmanie jednotného trhu (SEK(2007)1520) uviedlo, že „je potrebné pokročiť v otázke, 

ako do určitého dátumu zabezpečiť, aby nebol nikomu zamietnutý prístup k základnému 

bankovému účtu.“ Hoci sa v pracovnom pláne Komisie na rok 2011 spomínal aj tzv. 

legislatívny nástroj o prístupe k základným bankovým službám, v júli 2011 Komisia 

uverejnila odporúčanie o prístupe k základnému platobnému účtu (K(2011)4977/4, 

                                               

1 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa 
menia a dopĺňajú smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušujú smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES. Zatiaľ neuverejnená.
2 Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66.
3 Monti, M. Nová stratégia pre jednotný trh. V službách európskeho hospodárstva a európskej 
spoločnosti. 9. mája 2010, s. 78.
4 Tamže, s. 43.
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SEK(2011) 906 a 907). 

Prístup k základným bankovým službám je síce hlavným predmetom záujmu Európskej únie, 

a to pokiaľ ide o otázku ochrany spotrebiteľov aj otázku vnútorného trhu, je však vhodné 

všimnúť si, že ostatní aktéri za európskymi hranicami tiež uznali dôležitosť ochrany 

spotrebiteľov v oblasti finančných služieb a stanovili ju ako prioritu vo svojich programoch. 

Napríklad v nadväznosti na závery samitu krajín G20 v novembri 2010 v Soule OECD 

nedávno uverejnila dokument Zásady krajín G20 na vysokej úrovni týkajúce sa ochrany 

spotrebiteľov (G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection)1, v ktorom sa 

uvádza všeobecný názor, že ochrana spotrebiteľov zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti 

finančnej stability. Odporúčanie Komisie a iniciatívnu legislatívnu správu, ktorú vypracoval 

Európsky parlament, treba preto chápať v súvislosti s globálnou tendenciou posilniť ochranu 

spotrebiteľov v rámci bankových produktov.  

Z posúdenia vplyvu a odporúčania Komisie jasne vyplýva, že cieľom je stanoviť „právo na 

zriadenie a používanie základného platobného účtu“ pre každého spotrebiteľa, ktorý sa 

oprávnene zdržiava v EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby bankové inštitúcie neodopreli prístup 

k základnému platobnému účtu tým spotrebiteľom, ktorí nepodložia svoj pobyt v krajine 

alebo ktorí nie sú hospodársky zaujímaví. Cieľmi vyplývajúcimi z odporúčania je vytvoriť 

osobitný režim základných bankových služieb, ktoré všetkým spotrebiteľom umožnia plné 

využívanie výhod jednotného trhu a elektronického obchodu, a začleniť tých spotrebiteľov, 

ktorí v súčasnosti nemajú bankový účet, a preto sú sociálne vylúčení. Z posúdenia vplyvu 

Komisie (pozri nižšie) a podobných štúdií vykonaných členskými štátmi je zrejmé, že 

nedisponovanie nijakým bankovým účtom a sociálne vylúčenie či zraniteľnosť spolu jasne 

súvisia. Mnoho európskych občanov okrem toho čelí problémom pri otváraní bankového účtu 

v inom štáte, ako je štát ich pobytu. V návrhu Komisie sa objasňuje, že dôležité vzájomné 

výhody môžu získať občania vo všeobecnosti (spotrebitelia, mobilní pracovníci, dočasní 

a sezónni pracovníci, študenti, výskumní pracovníci a odborníci), ako aj podniky, keďže 

dosiahnutie rozsiahleho cieľa potenciálnych majiteľov bankových účtov môže priniesť 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, október 2011. Prevzaté 
z http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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dodatočný zisk.

Prípravná práca výboru

Po predložení žiadosti o vypracovanie legislatívnej iniciatívnej správy (článok 42 rokovacieho 

poriadku) o prístupe k základnému platobnému účtu v liste z 2. septembra 2011 Výbor pre 

vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) usporiadal 5. októbra 2011 prezentáciu Komisie 

o posúdení vplyvu týkajúcom sa prístupu k základným bankovým službám. Výbor navyše tiež 

odsúhlasil, že sa predloží žiadosť o vypočutie na túto tému, ktoré sa naplánuje na prvý 

štvrťrok 2012. 

Počas prezentácie Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby (GR MARKT) 

o posúdení vplyvu mali členovia výboru IMCO príležitosť vymeniť si svoje názory na 

odporúčanie Komisie. Väčšina členov výboru súhlasí s tým, že je potrebné prijať opatrenia na 

úrovni EÚ, vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zvolený nástroj neprináša členským 

štátom nijakú právnu povinnosť, a vyzýva Komisiu, aby monitorovala činnosti členských 

štátov v tejto oblasti s cieľom navrhnúť napokon v tejto otázke smernicu. 

Úvahy o odporúčaní

V oddiele 1 sa vymedzujú pojmy „spotrebiteľ“, „poskytovateľ platobných služieb“, 

„platobný účet“, „platobná transakcia“, „finančné prostriedky“ a „zmluva“. Cieľom 

odporúčania však nie je zaoberať sa finančným dohľadom, ale podnietiť členské štáty, aby 

prijali opatrenia, ktorými sa 30 miliónom európskych občanov, ktorí nedisponujú bankovým 

účtom, zaručí prístup k základnému súboru bankových služieb. Vzhľadom na to, že smernica 

o právach spotrebiteľov sa práve schválila a zanedlho sa uverejní, bolo by vhodné zladiť 

niektoré vymedzenia pojmov (či už tie, ktoré tu boli uvedené, alebo iné) s vymedzeniami 

v smernici o právach spotrebiteľov. Je takisto dôležité zabezpečiť, aby boli všetky 

vymedzenia (takisto ako ostatné ustanovenia) v súlade s vymedzeniami a ustanoveniami vo 

zvyšnom spotrebiteľskom acquis, ako je napríklad smernica o časovom vymedzení (smernica 
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94/47/ES)1 a smernica o spotrebiteľskom úvere.

Keďže výbor IMCO má v úmysle vypracovať legislatívnu iniciatívnu správu, je vhodné riešiť 

otázku harmonizácie a potrebné preskúmať možnosť cielenej úplnej harmonizácie vymedzení. 

Takisto ako v prípade smernice o právach spotrebiteľov musia byť príslušné pravidlá v oblasti 

ochrany spotrebiteľov tiež predmetom cielenej úplnej harmonizácie vymedzení pojmov, aby 

mali na vnútornom trhu skutočný vplyv. 

Na začiatku oddielu II (odseky 2 – 5) sa uvádza zásada, že „členské štáty by mali zabezpečiť, 

aby každý spotrebiteľ, ktorý sa oprávnene zdržiava v Únii, mal právo na zriadenie 

a používanie základného platobného účtu u poskytovateľa platobných služieb“, a ide 

o právo, ktoré „by sa malo uplatňovať bez ohľadu na finančnú situáciu spotrebiteľa“. Pri 

súbežnom chápaní tohto oddielu a posúdenia vplyvu Komisie je zrejmé, že cieľom tejto 

zásady je teda zabezpečiť, aby bankové inštitúcie neodopreli prístup k základnému 

platobnému účtu tým spotrebiteľom, ktorí nepodložia svoj pobyt v krajine alebo ktorí nie sú 

hospodársky zaujímaví. 

Počas prvej výmeny názorov niekoľko členov výboru IMCO zdôraznilo, že v odporúčaní sa 

ustanovuje právo na prístup, ktoré netreba zamieňať s povinnosťou mať bankový účet. Hoci 

cieľom je znížiť počet obyvateľov, ktorí nedisponujú bankovým účtom, a posilniť tým 

vnútorný trh, spotrebitelia majú vždy možnosť zostať podľa svojho priania bez účtu. 

Z výskumu okrem toho vyplýva, že rozhodnutie zostať mimo oblasti platobných služieb 

prináša nevýhody (ako napríklad väčšia miera neistoty pri riadení hotovosti alebo viac 

ťažkostí pri hľadaní zamestnania či poberaní dávok), ktoré zvyšujú už aj tak vyššie náklady 

ľudí v dôsledku ich chudoby (tzv. poverty premium) a zväčšujú zraniteľnosť populácie bez 

bankového účtu. 

V úzkej súvislosti s tým je potrebné venovať osobitnú pozornosť potrebám zraniteľných 

spotrebiteľov, ktorými sú často, ale nielen, sociálne znevýhodnené osoby alebo osoby bez 

bankového účtu. Kampane na zvýšenie informovanosti, propagovanie a vzdelávanie vo 

                                               

1 Ú. v. ES L 280, 29.10.1994, s. 283.
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finančnej oblasti, hoci na základnej úrovni, sú v tomto smere kľúčové strategické body. 

Okrem toho je v súčasnosti mnoho z najzákladnejších bankových účtov dostupných výlučne 

na internete, a preto sú ideálne pre elektronický obchod, ale zároveň nedostupné pre určitú 

časť populácie, konkrétne pre osoby bez prístupu na internet alebo napríklad staršie osoby. 

Títo spotrebitelia sa v dôsledku toho môžu ocitnúť v nepriaznivej situácii. Malo by sa preto 

zaistiť, aby bol navrhovaný základný platobný účet prístupný pre používateľov, zrozumiteľný, 

jednoduchý a bezpečný a aby bolo možné ho viesť na internete a mať k nemu prístup aj 

prostredníctvom bežných bankových pobočiek.

V odporúčaní sa takisto uvádza niekoľko obmedzení tohto práva, konkrétne to, že občania 

s pobytom v Únii majúci prístup k službám, ktoré sa považujú za „základné“ na území 

nejakého členského štátu, nemôžu v príslušnom členskom štáte žiadať o založenie základného 

platobného účtu. V odsekoch 4 a 5 v oddiele II sa preto stanovuje, že je potrebné, aby 

poskytovatelia platobných služieb postupovali transparentne pri zisťovaní, či spotrebiteľ už 

má základný platobný účet, ako aj pri prijímaní rozhodnutia o zamietnutí poskytnutia 

základného platobného účtu spotrebiteľovi. Podľa odporúčania môže byť transparentnosť 

obmedzená len na základe národnej bezpečnosti alebo verejnej politiky. Inými slovami, 

spotrebiteľ má právo byť jasne informovaný o dôvodoch zamietnutia poskytnutia bankového 

účtu a, ako sa uvádza nižšie, v prípade nesúhlasu s týmto zamietnutím alebo vzniku 

akýchkoľvek ďalších sporov má následné právo na prístup k mechanizmom alternatívneho 

riešenia sporov a mechanizmom nápravy. 

Transparentnosť, požiadavky na informácie a zvyšovanie informovanosti by však mali mať 

väčší dosah než podmienky týkajúce sa produktov, alternatívne riešenia sporov a možnosti 

nápravy. Komplexná schéma informácií o ochrane spotrebiteľov v oblasti maloobchodných 

finančných a bankových služieb by mala takisto zahŕňať monitorovanie produktov a systém 

varovania pred škodlivými produktmi a orgány dohľadu (zmienené v oddiele VI) by mali 

zohrávať aktívnu úlohu pri zabezpečovaní, aby mali spotrebitelia nepretržitý prístup 

k aktuálnym a úplným informáciám o účtoch, ktoré si zmluvne založili alebo môžu založiť. 

Oddiel III obsahuje tri odseky (6, 7 a 8). V prvom z nich (odsek 6) sa nachádza zoznam 

platobných služieb, ktoré sa poskytujú ako súčasť základného platobného účtu: služby, ktoré 
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umožňujú všetky operácie požadované na zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu;

služby umožňujúce vkladať peniaze na platobný účet a výber hotovosti z platobného účtu; 

vykonávanie inkasa, bezhotovostných prevodov a platobných transakcií platobnou kartou.

V odporúčaní sa nerozoberá napríklad možnosť predplatených úverových kariet, ktoré už 

v niektorých členských štátoch existujú. Bolo by pravdepodobne vhodné preskúmať túto 

možnosť a ďalej ju rozvinúť ako doplnok k základnému platobnému účtu. Podobne sa 

v odporúčaní výslovne neuvádza, či sa výber hotovosti z bankomatov, a to bez ohľadu na 

banku, ktorá príslušný bankomat vlastní, považuje za základnú službu.  

V odsekoch 7 a 8 sa stanovuje základná zásada: spotrebitelia, najmä tí najzraniteľnejší (ktorí 

často čelia sociálnemu vylúčeniu), nesmú byť priamo ani nepriamo nútení ku kúpe 

dodatočných bankových produktov, aby získali obyčajný základný účet. Podobne sa nástroje 

na prečerpanie nebudú považovať za základné služby a nemal by sa vykonať nijaký platobný 

príkaz, ktorého výsledkom by bol záporný zostatok na základnom účte spotrebiteľa.  

Oddiel IV (odseky 9 – 12) sa zaoberá súvisiacimi poplatkami a členské štáty sa v ňom 

vyzývajú, aby zabezpečili, aby sa základný platobný účet „poskytoval buď zdarma, alebo za 

primeraný poplatok“. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby poskytovanie bankových účtov ostalo 

bezplatné v tých členských štátoch, v ktorých už je, a aby sa hranica primeranosti v nijakom 

prípade neprekročila, hoci by bankové inštitúcie mali byť schopné pokryť aj náklady na 

poskytovanie základných bankových účtov. Akékoľvek poplatky spojené so základným 

platobným účtom by mali byť transparentné a mali by sa oznámiť spotrebiteľovi. Zároveň je 

potrebné, aby sa vymedzenie pojmu „primeraný poplatok“ zakladalo na transparentných 

kritériách.

V oddiele V (odseky 13 a 14) sa členské štáty vyzývajú, aby medzi spotrebiteľmi šírili 

informácie o dostupnosti základných platobných účtov a poskytovateľom platobných služieb 

uložili povinnosť sprístupniť spotrebiteľom špecifické informácie. V súlade s požiadavkami 

na poskytnutie informácií pred uzatvorením zmluvy a po jej uzatvorení stanovenými 

v ostatných právnych predpisoch, ako napríklad v smernici o právach spotrebiteľov 

a v smernici o spotrebiteľskom úvere, by sa informácie mali poskytovať jasne, zrozumiteľne 

a na trvalom nosiči a malo by sa zabezpečiť, že spotrebiteľ pozná svoje práva a povinnosti, 
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ktoré z uzatvorenia zmluvy o takomto účte vyplývajú. 

V oddiele VI sa odsek 15 zaoberá orgánmi dohľadu a ich úlohou zameranou „na 

zabezpečenie a monitorovanie účinného dodržiavania zásad“ stanovených v odporúčaní. 

Orgány dohľadu by mali zohrávať aktívnu úlohu pri ochrane spotrebiteľov prostredníctvom 

monitorovania produktov a zásahov v prípade nedostatkov v oblasti bezpečnosti, a to 

uložením pokút či dokonca spoluprácou s prokurátormi, ak dôjde k porušeniu právnych 

predpisov. Navyše je žiaduca úzka spolupráca medzi určenými orgánmi všetkých členských 

štátov s cieľom zaručiť účinný dohľad a šírenie osvedčených postupov. 

V odsekoch 16 a 17 toho istého oddielu sa rozoberá alternatívne riešenie sporov 

spotrebiteľov a postupy nápravy. Ako sa už uviedlo, spotrebitelia by mali mať právo na 

prístup k mechanizmu mimosúdneho urovnania sporov a schémam nápravy, ako aj 

k informáciám, ako toto právo uplatniť. Vzhľadom na dôležitosť cezhraničného prvku v tejto 

oblasti je potrebné zaručiť postupy alternatívneho riešenia sporov a schémy nápravy s cieľom 

dosiahnuť rýchle urovnanie cezhraničných sporov. Riešenie sporov prostredníctvom internetu 

by mohlo byť ideálnym spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ, ale skutočnosť, že niekto nemá 

prístup k internetu alebo nie je s novými technológiami oboznámený (tento jav je tiež známy 

ako digitálna priepasť), by nemala ohroziť prístup spotrebiteľov k plne funkčnej schéme 

nápravy. 

V odsekoch 18 a 19 sa uvádza povinnosť poskytovateľov platobných služieb poskytnúť 

informácie o počte zriadených základných platobných účtov, o počte zamietnutí zriadenia 

a počte zrušení takýchto účtov, ako aj o poplatkoch súvisiacich s účtami, a povinnosť 

členských štátov predložiť Komisii štatistické údaje v tejto oblasti. Cieľom týchto dvoch 

zásad je zabezpečiť príslušnú mieru dodržiavania ustanovení členskými štátmi a úspech 

základných bankových účtov ako nástroja na sociálne a finančné začlenenie spotrebiteľov, 

pričom sa v neskoršej fáze zváži možný legislatívny nástroj.

Záver

V odporúčaní sa stanovuje súbor zásad, ktoré majú poslúžiť ako usmernenia pri príprave 
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možných právnych predpisov v oblasti prístupu k základnému platobnému účtu. Každý 

nadchádzajúci legislatívny nástroj týkajúci sa tejto problematiky sa však musí chápať 

v širšom rámci noriem ochrany spotrebiteľov v oblasti finančných služieb, ktorý je 

v súčasnosti predmetom revízie a posilňovania na globálnej úrovni, keďže je stále väčšou 

a čoraz dôležitejšou súčasťou regulačných právnych predpisov a predpisov v oblasti dohľadu. 

Predchádzajúce legislatívne nástroje, ako napríklad smernica o právach spotrebiteľov alebo 

smernica o spotrebiteľskom úvere, ako aj v súčasnosti pripravované legislatívne dokumenty 

o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností, obsahujú zásady a požiadavky, 

ktoré sa pri vypracúvaní právnych predpisov o prístupe k základnému platobnému účtu nesmú 

prehliadať. 

Na jednej strane sa v dokumente Zásady krajín G20 na vysokej úrovni týkajúce sa ochrany 

spotrebiteľov (G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection) rozoberá súbor 

horizontálnych otázok ochrany spotrebiteľov, ktoré je vhodné mať na zreteli pri akejkoľvek 

príprave ďalších právnych predpisov na európskej úrovni. Rovnocenné a spravodlivé 

zaobchádzanie so spotrebiteľmi, osobitná pozornosť venovaná potrebám zraniteľných skupín, 

sprístupnenie a transparentnosť informácií o výhodách, rizikách a podmienkach produktu 

a potreba vynaložiť viac úsilia na vzdelávanie a informovanosť spotrebiteľov vo finančnej 

oblasti sú len niektoré z týchto zásad. Rovnako sa spotrebiteľom musia dať k dispozícii 

prístupné, finančne dostupné, nezávislé, spravodlivé, zodpovedné, včasné a účinné postupy 

alternatívneho riešenia sporov a schémy nápravy. Na druhej strane sa aj v správe pána 

Montiho uvádza potreba zvážiť prístup k základnému platobnému účtu ako kľúčové opatrenie 

na dosiahnutie hladkého fungovania vnútorného trhu a toho, aby mohli spotrebitelia v plnej 

miere využívať jeho výhody a požívať slobody, ktoré zaručujú zmluvy. V neposlednom rade 

je zaistenie prístupu k základnému platobnému účtu dôležitým krokom k sociálnemu 

a hospodárskemu začleneniu občanov a k spravodlivejšej európskej spoločnosti, ktorý 

občanom aj podnikom prinesie dôležité výhody, a posilní tým potenciál rastu jednotného trhu. 


