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1. ÚVOD 

Používání hotovostních peněžních prostředků je v dnešní době stále méně časté, neboť 
výplaty, dávky a účty za veřejné služby jsou stále více hrazeny prostřednictvím bankovních 
účtů. Bankovní účet má zásadní význam, neboť je to nezbytný prostředek zajišťující přístup 
k dalším základním finančním službám, počínaje elektronickými platbami až po 
spotřebitelské půjčky, hypotéky a životní pojištění1. Přístup k bankovnímu účtu, který nabízí 
soubor základních elektronických platebních operací, se stal klíčem k plné účasti na vnitřním 
trhu a usnadňuje využití práva na volný pohyb osob. 

2. VYMEZENÍ PROBLÉMU 

2.1. Problémy 

2.1.1. Rozsah problému 

Ačkoli se přístup k základním finančním službám stal nezbytnou podmínkou plného zapojení 
do hospodářského a sociálního života moderní společnosti, důkazy2 svědčí o tom, že v EU je 
ještě zapotřebí vyvinout značné úsilí, aby byl všem zajištěn přístup k realizaci platebních 
operací. Mnoho lidí v EU nemůže využívat všech výhod, které má nabízet vnitřní trh, protože 
nemají přístup k elektronickým platebním prostředkům, a tak jim vznikají vysoké náklady 
spojené s výlučným používáním hotovostních platebních prostředků. Tato situace má za 
následek přetrvávání nerovnosti ve společnosti, což může vést k finančnímu nebo sociálnímu 
vyloučení značného počtu občanů EU3. 

Podle posledních údajů 7 % všech spotřebitelů v EU, tj. 30 milionů Evropanů starších 18 let, 
nemá bankovní účet4. Mezi těmito 30 miliony občanů bez bankovního účtu je podle odhadů 
přibližně 6,4 milionu osob reálně zbaveno možnosti mít bankovní účet nebo se obávají o něj 
požádat, i kdyby si jej chtěli otevřít5. Situace v EU ohledně osob, které nemají bankovní účet, 
je velmi různorodá, přičemž rozdíl je zřetelný zejména mezi EU12 a EU15: v EU12 má 
bankovní účet v průměru 91 % dospělé populace oproti 97 % v EU15. V případě Rumunska 
a Bulharska nemá bankovní účet přibližně polovina respondentů. 

Spotřebitelům, kteří nemají bankovní účet, je tato skutečnost ke škodě, protože příležitostné 
využívání platebních služeb zvyšuje náklady a protože nemají přístup k levnějšímu zboží a 
službám, které by mohli kupovat online na domácím trhu nebo v zahraničí. Tito spotřebitelé 
také pravděpodobně musí řešit problémy v souvislosti se zaměstnáním, pronájmem 
nemovitostí a přijímáním mzdy nebo pobíráním dávek. Všechny tyto problémy se mohou 
týkat také osob, které odcházejí do zahraničí na studia, stáže nebo kvůli (dočasnému) 

                                                 
1 Zpráva o evropské finanční integraci za rok 2008, SEK(2009) 19 v konečném znění. 
2 Poskytování finančních služeb a předcházení finančnímu vyloučení, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci 

a rovné příležitosti, Evropská komise, 2008; Studie o nákladech a přínosech politických opatření 
v oblasti zajištění přístupu k základnímu bankovnímu účtu, GŘ pro vnitřní trh a služby, Evropská 
komise, 2010, dále jen „studie CSES“. 

3 Zpráva o evropské finanční integraci za rok 2008, SEK(2009) 19 v konečném znění. 
4 Bleskový průzkum Eurobarometru 282, Názory spotřebitelů na změnu poskytovatelů služeb, Evropská 

komise, připravuje se. 
5 Tento údaj nebere v úvahu mobilní obyvatele, kteří mohou mít potíže s otevřením přeshraničního 

bankovního účtu, tj. v jiném členském státě, než ve kterém mají oprávněný pobyt. 
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zaměstnání, protože je pravděpodobné, že jim bude odmítnuto otevření bankovního účtu 
vzhledem k místu jejich pobytu. 

2.1.2. Důvody nedostatečného přístupu k bankovním účtům 

Důvody nedostatečného přístupu k základnímu bankovnímu účtu lze najít jak na straně 
nabídky, tak na straně poptávky. Na straně poptávky odrazuje spotřebitele od přístupu 
k platebnímu bankovnímu styku a jeho využívání řada psychologických a kulturních důvodů 
a důvodů souvisejících se vzděláním. Mnohé z nich lze vysvětlit absencí základní finanční 
gramotnosti nebo neznalostí, jaké výhody používání bankovních služeb přináší.  

Na straně nabídky souvisí naléhavost tohoto problému do jisté míry s úrovní rozvoje 
bankovního odvětví: v hospodářsky méně vyspělých společnostech, kde je míra rozvoje 
bankovního odvětví na nižší úrovni, je k bankovním účtům celkově horší přístup. Avšak bez 
ohledu na míru hospodářského nebo finančního rozvoje je v EU omezená dostupnost 
produktů pro klienty, kteří jsou považováni z obchodního hlediska za nezajímavé. Produkty 
také mohou být pro tento typ klientů příliš drahé, ale znevýhodněni mohou být i „mobilní“ 
klienti, když jim jsou nabízeny jiné – vyšší – ceny než domácím klientům. Kromě toho může 
některé spotřebitele od podání žádosti o otevření účtu odradit nedostatek jasných informací 
o celkové výši poplatků za účet a s ním související služby. Některým klientům je přístup 
k bankovnímu účtu zamítnut proto, že nesplňují určité podmínky způsobilosti, které plynou 
například z právních požadavků (např. ověření totožnosti) nebo z požadavků a zvyklostí 
tohoto odvětví (požadavky na místo pobytu, doložení příjmu, ziskovost, posouzení rizik, 
úvěrová historie atd.). Od mnohých fyzických osob, které žádají o otevření bankovního účtu, 
se také vyžaduje, aby poskytly současnou adresu nebo potvrzení o pobytu v dané zemi. To 
představuje problém pro občany EU, kteří využívají svého práva volného pohybu k práci nebo 
studiu v jiném členském státě, než je stát pobytu, a narážejí na potíže se získáním bankovního 
účtu v hostitelském státě. 

2.2. Důsledky 

Tyto zjištěné problémy vedou k následujícím důsledkům pro spotřebitele, hospodářská 
odvětví a orgány veřejné správy. 

2.2.1. Důsledky pro spotřebitele 

Omezený výběr zboží a služeb 

Stále více zboží a služeb je nabízeno online. V takových případech má nedostatečný přístup 
některých spotřebitelů k elektronickým platebním prostředkům zvlášť nepříznivé dopady, 
neboť tito spotřebitelé nemohou plně využívat příležitostí, jež nabízí vnitřní trh, a v zásadě 
mají menší výběr zboží a služeb a často i vyšší ceny. Bez elektronických platebních 
prostředků například není dostupné nakupování online (elektronické obchodování). 

Vyšší náklady 

Využívat bankovních služeb příležitostně je dražší než být stálým klientem banky. Spotřebitel 
bez bankovního účtu, který si chce nechat vyplatit šek, musí v některých případech uhradit 
poplatek nebo využít prostředníka, přičemž provize může činit až 3 % hodnoty šeku. Pokud 
tento spotřebitel bude chtít provést platbu, např. uhradit fakturu za veřejné služby nebo 
zaplatit za zboží či služby, bude si muset koupit šek nebo využít služby platebního styku, což 
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může být velmi drahé. Přeshraniční nebo sezónní pracovníci, kteří se přesunuli do jiného 
členského státu, potřebují posílat domů peníze, a pokud převod provádějí mimo bankovní 
systém, zaplatí za zasílání peněz značné částky. Navíc pro spotřebitele bez bankovního účtu 
budou nedostupné slevy, jež nabízejí poskytovatelé veřejných služeb za elektronické platby. 

Finanční vyloučení, sociální vyloučení a past chudoby 

Spotřebitel bez přístupu k bankovnímu účtu může mít problémy s přístupem k jiným 
finančním službám, a může být proto postižen finančním vyloučením. Takový spotřebitel je 
velmi pravděpodobně znevýhodněn i v jiných oblastech každodenního života, neboť výplaty 
se stále více posílají na bankovní účty a majitelé nemovitostí nebo poskytovatelé veřejných 
služeb stále více vyžadují úhradu elektronickou cestou. To platí zejména v zemích, kde je 
používání hotovosti méně obvyklé. Nicméně i spotřebitelé v zemích, kde bankovnictví zatím 
není tak rozšířené, se s velkou pravděpodobností budou v příštích letech potýkat s problémy. 

Zatímco finanční vyloučení může být příčinou nedostatečného zapojení do společnosti, 
tj. sociálního vyloučení, sociální vyloučení může naopak vést k finančnímu vyloučení, když si 
znevýhodněné skupiny nemohou otevřít bankovní účet buď kvůli ceně takového účtu, nebo 
kvůli kritériím způsobilosti stanoveným bankami. 

Překážka bránící volnému pohybu osob 

Využívání práva volného pohybu osob v EU by nemělo být ohroženo potížemi, jako jsou 
potíže související s otevřením bankovního účtu. Vždyť cílem jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) je zajistit, že jeden bankovní účet bude postačovat k provádění všech 
vnitrostátních a přeshraničních transakcí. SEPA se však týká jen plateb v eurech v rámci EHP 
a není dosud dokončena. Za druhé, týká se pouze elektronických transakcí. Pokud se 
spotřebitelé dočasně přesunou do jiného členského státu a tento stát nepatří do eurozóny, 
může být pro ně stále výhodnější otevřít si bankovní účet v tomto členském státě. 

2.2.2. Důsledky pro hospodářská odvětví 

Stále více subjektů poskytuje slevy za elektronické platby nebo nabízí své zboží a služby 
online. V takových případech nedostatečný přístup některých spotřebitelů k těmto platebním 
prostředkům znamená, že jak dodavatelům, tak spotřebitelům je bráněno v plném využívání 
příležitostí, jež vytváří vnitřní trh. Spotřebitelé mají menší výběr zboží a služeb a často vyšší 
ceny, a dodavatelé ztrácejí možnosti odbytu. 

I pro poskytovatele veřejných služeb je styk se spotřebiteli bez bankovního účtu nákladnější. 
Znemožňuje navíc využití přímého inkasa jako jednoho z platebních prostředků, který jim 
umožňuje zajistit si peněžní toky6, a usnadnit tak své finanční hospodaření. 

2.2.3. Důsledky pro orgány veřejné správy 

Jak ukazují studie7, existuje silná vzájemná souvislost mezi výší příjmů a statusem člověka 
bez bankovního účtu, tj. existuje větší pravděpodobnost, že osoby s nízkými příjmy (v EU je 

                                                 
6 Alespoň teoreticky, neboť se mohou vyskytnout okolnosti, kdy spotřebitelé s nízkým příjmem mohou 

dát spíše přednost bankovním převodům nebo jiným platebním prostředkům, které jim umožňují držet 
své finance přísně pod kontrolou. 

7 Viz pozn. pod čarou 2. 
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84 milionů osob ohrožených chudobou), s postiženími, nezaměstnaní nebo osamělí rodiče 
nemají bankovní účet. Tyto skupiny jsou také nejpravděpodobnějšími poživateli sociálních 
dávek. Kromě toho existuje souvislost mezi statusem člověka bez bankovního účtu a věkem, 
kdy nejstarší lidé, tj. ti, kteří pobírají důchod (hlavně v EU12), nemají bankovní účet. 

Členské státy, které nevyplácejí dávky sociálního zabezpečení nebo důchody elektronicky, 
např. bankovními převody, mají větší náklady spojené se zasíláním plateb. Vzhledem k tomu, 
že některé členské státy nyní musí řešit značné rozpočtové problémy, bylo by snižování 
transakčních nákladů díky využití elektronických plateb oproti fyzickým platbám na místě. To 
předpokládá nezbytnou infrastrukturu, která umožní správním orgánům členských států 
provádět a přijímat platby prostřednictvím bankovních účtů. Navíc cíle digitální agendy a 
e-government – plné digitalizace vztahu mezi občany a veřejnými orgány – nelze dosáhnout, 
pokud si příjemci sociálních dávek nemohou otevřít bankovní účet. 

2.3. Dynamický základní scénář 

V dynamickém základním scénáři je třeba vzít v úvahu některé faktory, které by mohly zčásti 
přispět k řešení problémů obyvatel EU, kteří nemají bankovní účet. Za prvé, lze očekávat, že 
specifická situace Bulharska a Rumunska, kde je v současnosti bez bankovního účtu téměř 
polovina populace, se úměrně jejich očekávanému hospodářskému růstu a rozvoji jejich 
finančnictví během příštích 15 až 20 let bude zlepšovat, až dosáhne úrovně Maďarska. 

Za druhé, vyvstává otázka, zda současná hospodářská situace nepřiměje poskytovatele 
finančních služeb k zintenzivnění jejich úsilí o využití všech příležitostí k zisku, včetně 
segmentu nízkopříjmových klientů, který pravděpodobně poroste. Žádná záruka, že tomu tak 
bude, však neexistuje, jelikož poskytovatelé služeb se také mohou rozhodnout pro 
konzervativnější strategii a snažit se maximálně posílit své vztahy se současnou klientskou 
základnou. 

Za třetí, samoregulační iniciativa v oblasti transparentnosti a porovnatelnosti bankovních 
poplatků, realizovaná bankovním odvětvím, by měla spotřebitelům umožnit přijímat 
informovaná rozhodnutí, což by ve spojení s možnostmi, jež nabízí změna bankovních účtů na 
vnitrostátní úrovni, mohlo majitelům účtů přinést výhody z vyšší míry hospodářské soutěže. 
Tato iniciativa má však omezené možnosti, neboť se odehrává na vnitrostátní, a nikoli na 
celoevropské úrovni, a strukturální podmínky na domácích trzích se tak nemění. 

A konečně, i když by opatření na úrovni EU nebo členských států v oblasti finančního 
vzdělávání časem mohla zvýšit povědomí 30 milionů spotřebitelů, kteří nemají bankovní účet, 
o výhodách vlastního platebního účtu, a tak přispět ke zvýšení podílu obyvatel s bankovním 
účtem, není pravděpodobné, že by tato opatření sama o sobě vyřešila jádro daného problému, 
což je názor, který sdílejí mnohé organizace spotřebitelů. 

3. CÍLE POLITIKY 
Obecným cílem této iniciativy je zaprvé podpořit plnou účast všech občanů EU na vnitřním 
trhu a zadruhé podpořit finanční začleňování a sociální začleňování. Konkrétním cílem je 
zlepšit přístup k platebním účtům a elektronickým platebním prostředkům v celé EU. 
Operativními cíli by bylo: 

– zajistit nabídku vhodného produktu pro spotřebitele považované z obchodního 
hlediska za neziskové (obchodně neatraktivní); 
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– zajistit podmínky pro otvírání bankovních účtů napomáhající začlenění spotřebitelů, 
pro něž je obtížné splnit podmínky bank pro přístup (např. týkající se příjmů, 
finanční situace, úvěrové historie nebo pobytu). 

4. DŮVOD PRO OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU 

Tyto zjištěné problémy vedou v části naší společnosti k poškození spotřebitele v důsledku 
omezeného výběru zboží a služeb, vysokých nákladů a potíží při nástupu do zaměstnání 
a přijímání příjmů. V současné době většina členských států otázku přístupu k základnímu 
platebnímu účtu na vnitrostátní úrovni neřeší a ty, které ji řeší, nezajišťují přeshraniční přístup 
pro spotřebitele z jiných členských států. Absence opatření na vnitrostátní úrovni ve většině 
členských států vede k tomu, že vnitřní trh nefunguje optimálním způsobem, a zbytečně 
zatěžuje přeshraniční mobilitu. Opatření členských států jsou navíc z pohledu EU 
nedostatečná, protože na úrovni EU zůstává situace různorodá. Je nepravděpodobné, že by se 
současný stav v blízké budoucnosti změnil, zejména s ohledem na účinky globálních 
finančních obtíží a oslabení vnitrostátních trhů. 

Zaručený přístup k platebním účtům v rámci celé EU by představoval první krok k tomu, aby 
spotřebitelé získali přístup k finančním službám a mohli využívat výhod, nabízených 
finančními trhy EU. Přístup k platebnímu účtu by také spotřebitelům umožnil využívat 
přínosů jednotné oblasti pro platby v eurech, jakož i práv a ochrany, zavedených směrnicí 
o platebních službách. Výplata dávek ze strany orgánů veřejné správy by byla jednodušší 
a nákladově efektivnější. Navíc spotřebitelé bez bankovního účtu nemohou plně využívat 
jednotného trhu, zvláště jeho elektronické dimenze. 

Zajištění dostupnosti základních platebních účtů pro spotřebitele povede dlouhodobě 
k vytvoření podmínek prospěšných všem stranám v domácích i přeshraničních souvislostech. 
Faktory, které brání přístupu k platebním účtům, a tedy plné účasti spotřebitelů EU na 
vnitřním trhu, lze řešit vhodnými politickými iniciativami EU. 

5. MOŽNOSTI POLITIKY 

Bylo vyhodnoceno několik variant politiky. Tyto možnosti jsou shrnuty dále v tabulce. 
Doporučené možnosti jsou zvýrazněny. Analýza prokázala, že tyto možnosti jsou 
nejefektivnější a nejúčelnější z hlediska dosažení výše uvedených cílů. 

Produkty a služby 

1: Žádná změna politiky 

2: Zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb nabízeli základní platební služby 

3: Zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb nabízeli základní platební služby a debetní kartu 

4: Zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb nabízeli základní platební služby, debetní kartu a možnost 
přečerpání zůstatku bankovního účtu (úvěrovou linku) 

Cena základního platebního účtu 

1: Žádný zásah na úrovni EU 
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2: Zajistit, aby v případech, kdy základní platební účet není poskytován bezplatně, byl poskytován za 
rozumnou cenu 

3: Bezplatné poskytování základního platebního účtu 

Podmínky pro přístup k základnímu platebnímu účtu 

1: Žádná změna politiky 

2: Přístup k základnímu platebnímu účtu pro domácnosti bez bankovního účtu 

3: Požadavek, aby všem spotřebitelům bez bankovního účtu byl zajištěn přístup k základnímu 
bankovnímu účtu 

3.1: Přístup pouze pro rezidenty bez bankovního účtu v jejich domovských členských státech 

3.2: Přístup pro rezidenty i nerezidenty bez bankovního účtu 

4: Přístup k základnímu platebnímu účtu pro každého spotřebitele EU 

4.1: Přístup pouze pro rezidenty v jejich domovských členských státech 

4.2: Přístup pro rezidenty i nerezidenty 

6. DOPADY 

Očekává se, že preferované možnosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad z hlediska 
finančního a sociálního začlenění a důvěry spotřebitelů a povzbudí mobilitu spotřebitelů, a to 
i přeshraniční. Realizace těchto možností by měla zvlášť pozitivní účinek na spotřebitele, 
podpořila by jejich plnou účast na vnitřním trhu tím, že zlepší dostupnost základních 
platebních účtů, přístup k nim a jejich cenovou dostupnost. To by vedlo k významnému 
zlepšení přístupnosti platebních účtů a elektronických platebních prostředků v celé EU. 

Očekává se, že poskytovatelům by to přineslo potenciální výhody i náklady. To může vést 
k celkovému dopadu v rozsahu od slabě pozitivního nebo neutrálního až po negativní. 
Rozhodujícím faktorem zde je, v jaké výši bude stanovena cena a zda eventuální ztráty budou 
plně nebo zčásti nahrazeny jinými stranami, či nikoli. 

Také celkový dopad na orgány státní správy členských států bude kombinací potenciálních 
nákladů a přínosů. Důležitou otázkou je, zda a do jaké míry by se členské státy podílely na 
eventuálních ztrátách, které by poskytovatelům vznikly při poskytování základních účtů se 
ztrátou. Očekává se, že tento dopad by byl v rozsahu od mírně pozitivního po negativní. 

Kumulativní dopad z kvantitativního hlediska by byl pravděpodobně výrazně pozitivní, neboť 
jakékoli možné negativní dopady na poskytovatele by měly být vyváženy velkými 
pozitivními dopady na spotřebitele (v menší míře i na členské státy). 

Většina dopadů preferovaných možností bude rozprostřena na celou EU, s dominantním 
dopadem na EU12 a na většinu EU15, kde zatím není nabízen žádný podobný základní 
platební účet. V těch členských státech, které budou muset podstatně přizpůsobit stávající 
pravidla nebo zavést ucelený regulační rámec, budou přínosy a náklady větší. 

Administrativní zátěž u většiny doporučených možností bude pravděpodobně okrajová. 
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7. ZÁVĚR 

Analýza vedla k závěru, že nejúčelnější/preferovanou možností by byl progresivní přístup, 
kdy by Evropská komise prostřednictvím doporučení stanovila soubor zásad a opatření, která 
by členské státy měly sledovat nebo rozvíjet, tak aby byl zajištěn přístup k základnímu 
platebnímu účtu pro spotřebitele, kteří v zemi, ve které si ho chtějí otevřít, bankovní účet 
nemají. Tato iniciativa by zajistila, aby všichni občané a rezidenti EU měli přístup 
k bankovnímu účtu nabízenému za rozumnou cenu. 

Členské státy by byly požádány, aby zajistily, že alespoň jeden poskytovatel platebních služeb 
bude nabízet základní platební účet. V případě, že by poskytovatelé platebních služeb 
nenabízeli základní platební účty dobrovolně, mohly by členské státy pověřit jednoho 
poskytovatele (jako v Rakousku, kde byla založena zvláštní banka, aby nabízela platební 
služby „sociálního” typu), nebo zajistit, aby povinnost otevření základního platebního účtu 
sdíleli různí poskytovatelé (jako ve Francii), nebo uložit povinnost nabízet základní platební 
účty všem poskytovatelům (jako v Belgii, kde základní platební účty musí nabízet všechny 
banky). 

Kombinace možných politik by podpořila plnou účast všech spotřebitelů EU, zejména 
spotřebitelů s nízkými příjmy, finančně vyloučených nebo zranitelných, na vnitřním trhu, a 
též finanční a sociální začlenění obecně. Zlepšila by také přeshraniční mobilitu, především 
pracovníků, stážistů a studentů. 

Navrhované doporučení by počítalo s vyhodnocením účinnosti mechanismu pro přístup 
k základním platebním účtům a s přezkumem jeho uplatňování v členských státech při plnění 
cílů. 

Doporučení by bylo výhodné z toho hlediska, že představuje rychlou a jasnou zprávu, jaká 
opatření mají členské státy nezbytně učinit, aby se napravily současné nedostatky trhu. Také 
by urychlilo vývoj sladěných zásad, které by se uplatňovaly v celé Evropské unii. Členským 
státům by poskytlo jasnou orientaci a v případě potřeby usnadnilo plnění závazných 
požadavků. 


