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1. ÚVOD 

V súčasnosti sa čoraz menej používa hotovosť, keďže mzdy, peňažné dávky a účty za energie 
sa čoraz častejšie uhrádzajú bankovým prevodom. Bankový účet zohráva primárnu úlohu tým, 
že predstavuje základný nástroj na prístup k ďalším základným finančným službám, 
od elektronických platieb až po spotrebné úvery, hypotéky a životné poistenie1. Prístup 
k bankovému účtu, ktorý ponúka súbor základných elektronických platobných transakcií, sa 
stal kľúčom k plnej účasti na vnútornom trhu a k uľahčeniu uplatňovania práva na voľný 
pohyb osôb. 

2. VYMEDZENIE PROBLÉMOV 

2.1. Problémy 

2.1.1. Rozsah problému 

Hoci sa prístup k základným finančným službám stal nevyhnutnou podmienkou na plné 
zapojenie sa do hospodárskeho a spoločenského života modernej spoločnosti, skutočnosti2 
svedčia o tom, že v celej EÚ je potrebné vynaložiť ešte značné úsilie, aby sa zabezpečil 
prístup k transakčným bankovým službám pre všetkých. Mnohí ľudia v EÚ dnes nemajú 
prístup k elektronickým spôsobom platby, a preto nemôžu využívať výhody, ktoré ponúka 
vnútorný trh, a majú vyššie náklady súvisiace s používaním iba hotovosti. Táto situácia vedie 
k pretrvávajúcim nerovnostiam v spoločnosti a môže mať za následok finančné a sociálne 
vylúčenie značného počtu občanov EÚ3. 

Podľa posledných údajov 7 % všetkých spotrebiteľov EÚ, t. j. 30 miliónov Európanov nad 18 
rokov, nemá bankový účet4. Odhaduje sa, že z týchto 30 miliónov občanov, ktorí nemajú 
prístup k bankovým službám, približne 6,4 milióna v skutočnosti nemá možnosť vlastniť 
bankový účet alebo sa obáva o účet požiadať, aj keď by si ho chceli otvoriť.5 Situácia v EÚ, 
pokiaľ ide o nevlastnenie bankového účtu, je v jednotlivých štátoch výrazne odlišná, a to 
zvlášť pri porovnávaní krajín EÚ-12 a EÚ-15. V krajinách EÚ-12 má bankový účet 
v priemere 91 % dospelého obyvateľstva, v porovnaní s 97 % v EÚ-15. V prípade Rumunska 
a Bulharska bankový účet nevlastní približne polovica opýtaných. 

Nevlastnenie bankového účtu spôsobuje spotrebiteľom, ktorí nemajú prístup k bankovým 
službám, značnú ujmu pre vyššie náklady súvisiace s príležitostným využívaním platobných 
služieb a nedostatočný prístup k lacnejším tovarom a službám ponúkaným cez internet doma a 
v zahraničí. Spotrebitelia, ktorí nemajú prístup k bankovým službám, tiež pravdepodobne 

                                                 
1 Správa z roku 2008 o finančnej integrácii v Európe, SEK(2009) 19 v konečnom znení. 
2 Poskytovanie finančných služieb a predchádzanie finančnému vylúčeniu, GR pre zamestnanosť, 

sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia, 2008, Štúdia o nákladoch a prínosoch politických 
opatrení v oblasti zabezpečenia prístupu k základnému bankovému účtu, GR pre vnútorný trh a služby, 
Európska komisia, 2010, ďalej len „štúdia CSES“. 

3 Správa z roku 2008 o finančnej integrácii v Európe, SEK(2009) 19 v konečnom znení. 
4 Flash Eurobarometer 282, Consumers’ Views on Switching Providers (Názory spotrebiteľov na zmenu 

poskytovateľov služieb), Európska komisia, nasledujúci. 
5 Tento údaj nezahŕňa migrujúce obyvateľstvo, ktoré sa môže stretnúť s problémami pri otváraní 

bankového účtu v cezhraničnom kontexte, t. j. v inom členskom štáte než v tom, v ktorom má trvalé 
bydlisko. 
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čelia problémom súvisiacim so zamestnaním, prenájmom nehnuteľnosti a prijímaním mzdy 
alebo peňažných dávok. Jednotlivci, ktorí odchádzajú do zahraničia z dôvodu štúdia, stáže 
alebo (krátkodobého) zamestnania, sa môžu stretnúť so všetkými týmito problémami, 
pretože im môže byť zamietnuté otvorenie bankového účtu z dôvodu miesta trvalého pobytu. 

2.1.2. Dôvody nedostatočného prístupu k bankovým účtom 

Dôvody nedostatočného prístupu k základnému bankovému účtu môžeme nájsť aj na strane 
ponuky, aj na strane dopytu. Na strane dopytu ľudí od prístupu a používania transakčných 
bankových služieb odrádza celý rad psychologických dôvodov a dôvodov súvisiacich 
s kultúrou a vzdelaním. Mnohé z nich možno vysvetliť nedostatkom základných zručností 
v oblasti finančnej gramotnosti alebo nedostatočným uvedomením si výhod, ktoré prináša 
používanie bankových služieb. 

Na strane ponuky súvisí naliehavosť problému do istej miery s úrovňou rozvoja bankového 
sektora. V hospodársky menej prosperujúcich spoločnostiach, v ktorých je rozvoj bankového 
sektora na nižšej úrovni, je všeobecne horší prístup k bankovým účtom. Na území EÚ je však 
bez ohľadu na jej úroveň hospodárskeho a finančného rozvoja obmedzená dostupnosť 
produktov pre zákazníkov, ktorí sú vnímaní ako komerčne nezaujímaví. Pre tento typ 
zákazníkov môžu byť produkty tiež príliš drahé. Ďalšími postihnutými môžu byť migrujúci 
zákazníci, a to v prípadoch, keď sa im ponúkajú služby za iné – vyššie – ceny než domácim 
zákazníkom. Nedostatok presných informácií o celkovej sume poplatkov za účet a súvisiace 
služby môže tiež odradiť niektorých spotrebiteľov od žiadosti o založenie účtu. Niektorým 
spotrebiteľom je zamietnutý prístup k bankovému účtu, pretože nespĺňajú určité podmienky 
oprávnenosti, z ktorých niektoré vychádzajú z právnych požiadaviek (akou je napr. kontrola 
totožnosti) alebo z postupov a požiadaviek odvetvia (podmienky týkajúce sa pobytu, 
potvrdenie o príjme, ziskovosť, posúdenie rizika, úverová história atď.). Od mnohých 
jednotlivcov, ktorí žiadajú o zriadenie bankového účtu, sa vyžaduje aj nahlásenie súčasnej 
adresy alebo potvrdenie o pobyte v danej krajine. Toto predstavuje problém pre občanov EÚ, 
ktorí si uplatňujú právo na voľný pohyb za prácou alebo štúdiom do iného členského štátu, 
ako je štát ich trvalého pobytu, a čelia ťažkostiam pri získavaní bankového účtu v danom 
hostiteľskom štáte. 

2.2. Dôsledky 

Uvedené problémy majú tieto dôsledky pre spotrebiteľov, príslušné odvetvie hospodárstva 
a verejnú správu. 

2.2.1. Dôsledky pre spotrebiteľov 

Obmedzený výber tovarov a služieb 

Čoraz viac tovarov a služieb sa ponúka on-line. V takýchto prípadoch je nedostatočný prístup 
niektorých spotrebiteľov k elektronickým spôsobom platby zvlášť poškodzujúci, keďže takíto 
spotrebitelia nemôžu naplno využiť výhody týchto príležitostí, ktoré ponúka vnútorný trh, čím 
majú v podstate menší výber tovarov a služieb a často musia čeliť vyšším cenám. Nakupovať 
on-line (elektronický obchod) sa napríklad dá len prostredníctvom elektronických spôsobov 
platieb.  

Vyššie náklady 
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Príležitostné využívanie bankových služieb je drahšie, ako byť pravidelným zákazníkom 
banky. Spotrebiteľ bez bankového účtu musí zaplatiť poplatok alebo využiť sprostredkovateľa 
na vyplatenie šeku, za čo môže zaplatiť poplatok až do výšky 3 % zo sumy šeku. Ak chce 
takýto spotrebiteľ uhradiť platbu, napr. zaplatiť účet za energie alebo za tovary či služby, 
musí si kúpiť šek alebo využiť službu platobného prevodu, ktorá môže byť veľmi drahá. 
Ľudia pracujúci v zahraničí alebo sezónni pracovníci, ktorí sa presťahovali do iného 
členského štátu a potrebujú poslať domov peniaze, čelia vyšším nákladom spojeným 
s odoslaním peňazí, ak ich odošlú mimo bankového systému. Spotrebitelia bez prístupu 
k bankovým službám nemajú okrem toho prístup k zľavám, ktoré ponúkajú poskytovatelia 
energií v prípade elektronických platieb. 

Finančné vylúčenie, sociálne vylúčenie a pasca chudoby 

Spotrebiteľ, ktorý nemá prístup k bankovému účtu, sa môže stretnúť s problémami 
s prístupom k ďalším finančným službám, a tým čeliť finančnému vylúčeniu. Takýto 
spotrebiteľ býva oveľa častejšie znevýhodňovaný aj v ostatných oblastiach každodenného 
života, keďže v súčasnosti sa mzdy čoraz častejšie vyplácajú na účet a vlastníci nehnuteľností 
a poskytovatelia energií čoraz častejšie požadujú elektronické uhrádzanie platieb. Toto platí 
najmä v prípade krajín, kde je používanie hotovosti menej bežné. Spotrebitelia v členských 
štátoch, v ktorých bankové služby ešte nie sú tak rozšírené, sa však tiež pravdepodobne 
stretnú s týmito problémami v nadchádzajúcich rokoch. 

Kým finančné vylúčenie môže byť príčinou nedostatočnej účasti na živote spoločnosti, 
t. j. sociálneho vylúčenia, sociálne vylúčenie môže zasa viesť k finančnému vylúčeniu, keď si 
znevýhodnené skupiny nemôžu založiť bankový účet, buď pre jeho cenu, alebo kritériá 
oprávnenosti stanovené bankami. 

Prekážka voľného pohybu osôb 

Uplatňovanie práva na voľný pohyb osôb v rámci EÚ by nemali ohrozovať ťažkosti súvisiace 
s otvorením si bankového účtu. Cieľom jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) je práve 
zabezpečenie toho, aby jeden bankový účet stačil na vykonanie všetkých vnútroštátnych 
a cezhraničných transakcií. SEPA sa ale vzťahuje iba na platby v eurách v rámci Európskeho 
hospodárskeho priestoru a nie je ešte ukončená. Po druhé, týka sa iba elektronických 
transakcií. Pre spotrebiteľov, ktorí sa dočasne presťahujú do iného členského štátu, ktorý nie 
je členom eurozóny, môže byť stále výhodnejšie otvoriť si v danom členskom štáte bankový 
účet. 

2.2.2. Dôsledky pre príslušné odvetvie hospodárstva 

Zvyšujúci sa počet poskytovateľov tovarov a služieb ponúka zľavy v prípade elektronických 
platieb alebo predáva svoje tovary a služby on-line. V takýchto prípadoch nedostatočný 
prístup niektorých spotrebiteľov k takýmto spôsobom platby znemožňuje dodávateľom 
aj spotrebiteľom v plnej miere využiť príležitosti vytvorené vnútorným trhom. Spotrebitelia 
majú menší výber tovarov a služieb a často za vyššie ceny a dodávatelia zasa prichádzajú 
o predajné príležitosti. 
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Spotrebitelia bez bankového účtu predstavujú vyššie náklady aj pre poskytovateľov energií. 
Takýmto zákazníkom nemôžu okrem toho ponúknuť ako spôsob platby inkaso, ktoré im 
umožňuje zaistiť si peňažné toky6, a tým uľahčuje správu ich peňažných prostriedkov. 

2.2.3. Dôsledky pre verejnú správu 

Ako vyplýva z výsledkov štúdií7, existuje výrazné prepojenie medzi úrovňou príjmu 
a prístupom k bankovým službám, t. j. tí, ktorí majú nízky príjem (v EÚ žije 84 miliónov osôb 
ohrozených chudobou), telesne postihnutí, nezamestnaní alebo osamelí rodičia sú skôr tými, 
ktorí nemajú prístup k bankovým službám. Tieto skupiny sú aj najčastejšími príjemcami 
sociálnych dávok. Existuje okrem toho aj prepojenie medzi prístupom k bankovým službám 
a vekom, keď najstarší občania, t. j. tí, ktorí poberajú dôchodky (najmä v EÚ-12), nemajú 
prístup k bankovým službám. 

Členské štáty, ktoré nevyplácajú dávky sociálneho poistenia a dôchodky elektronickým 
spôsobom, napr. bezhotovostným prevodom, majú vyššie náklady spojené s ich úhradou. 
Keďže niekoľko členských štátov v súčasnosti čelí vážnym rozpočtovým obmedzeniam, 
zníženie nákladov na transakcie využitím elektronických platieb namiesto fyzického 
spracovávania platieb sa stáva čoraz aktuálnejším. Vyžaduje si to nevyhnutnú infraštruktúru 
na vykonávanie a prijímanie platieb prostredníctvom bankových účtov v rámci správ 
členských štátov. Ak si príjemcovia sociálnych dávok nebudú môcť otvoriť bankový účet, 
nepodarí sa tiež dosiahnuť cieľ digitálnej agendy a elektronickej verejnej správy, ktorým je 
úplná digitalizácia vzťahu medzi občanmi a orgánmi verejnej moci. 

2.3. Základný dynamický scenár 

Pri základnom dynamickom scenári je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, 
keďže môžu sčasti prispieť k riešeniu problémov obyvateľstva EÚ, ktoré nemá prístup 
k bankovým službám. Po prvé, v prípade Bulharska a Rumunska, kde v súčasnosti nemá 
bankový účet takmer polovica obyvateľstva, sa očakáva zlepšenie situácie na úroveň 
Maďarska v najbližších 15 až 20 rokoch, a to v súvislosti s očakávaným rastom 
ich ekonomiky a rozvojom ich finančného sektora. 

Po druhé, otázkou je, či poskytovatelia finančných služieb v súčasnej ekonomickej situácii 
nezvýšia úsilie a nevyužijú všetky príležitosti na zisk, vrátane segmentu spotrebiteľov 
s nízkym príjmom, ktorý sa bude pravdepodobne zväčšovať. Neexistuje však žiadna záruka, 
že sa tak naozaj stane, keďže poskytovatelia finančných služieb sa môžu tiež rozhodnúť 
pre konzervatívnejšiu stratégiu v snahe maximalizovať svoj vzťah s existujúcou klientskou 
základňou. 

Po tretie, bankový sektor uskutočňuje samoregulačnú iniciatívu zameranú na transparentnosť 
a porovnateľnosť bankových poplatkov, ktorá by mala umožniť spotrebiteľom rozhodovať sa 
na základe dostatočných informácií, čo by spolu s ponúkanými možnosťami zmeny 
bankového účtu na vnútroštátnej úrovni mohlo pomôcť majiteľom účtov prosperovať z vyššej 
úrovne hospodárskej súťaže. Nedostatkom tejto iniciatívy je, že sa vykonáva na vnútroštátnej, 
a nie na celoeurópskej úrovni, čím zostávajú domáce štrukturálne podmienky trhu nezmenené. 

                                                 
6 Aspoň teoreticky, keďže za niektorých okolností sa spotrebitelia s nižším príjmom môžu rozhodnúť 

skôr pre prevodné príkazy alebo iný spôsob platby, ktorý im umožňuje mať vlastné finančné 
prostriedky pod prísnou kontrolou. 

7 Pozri poznámku pod čiarou č. 2. 
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Na záver, kým opatrenia týkajúce sa finančného vzdelávania na úrovni EÚ alebo členských 
štátov môžu časom zvýšiť úroveň povedomia 30 miliónov spotrebiteľov, ktorí nemajú prístup 
k bankovým službám, o výhodách vlastnenia platobného účtu, a tým viesť k zvýšeniu počtu 
obyvateľstva, ktoré má prístup k bankovým službám, samotné tieto opatrenia len sotva 
vyriešia jadro tohto problému, a to je názor mnohých spotrebiteľských organizácií. 

3. CIELE POLITIKY 

Hlavnými cieľmi tejto iniciatívy sú, po prvé, propagovanie plnej účasti všetkých občanov EÚ 
na vnútornom trhu a, po druhé, propagovanie finančného začlenenia a sociálneho začlenenia. 
Osobitným cieľom je zlepšenie prístupu k platobným účtom a elektronickým spôsobom 
platby v celej EÚ. Medzi operačné ciele patrí zabezpečenie: 

– ponuky vhodného produktu pre spotrebiteľov považovaných za komerčne 
neziskových (komerčne nezaujímavých); 

– podmienok začlenenia na otvorenie bankového účtu pre spotrebiteľov, ktorí majú 
problémy so splnením podmienok bánk na prístup k bankovým službám (týkajúcich 
sa napr. príjmu, finančnej situácie, úverovej histórie alebo trvalého bydliska). 

4. DÔVODY NA KONANIE EÚ 

Uvedené problémy vedú u časti našej spoločnosti k znevýhodňovaniu spotrebiteľov 
pre obmedzený výber tovarov a služieb, vysoké náklady a ťažkosti pri zamestnávaní sa 
a poberaní mzdy. V súčasnosti väčšina členských štátov ešte neriešila otázku prístupu 
k základnému platobnému účtu na vnútroštátnej úrovni pričom tie, ktoré to už riešili, 
neposkytujú cezhraničný prístup spotrebiteľom z iných členských štátov. V dôsledku 
chýbajúcich opatrení na vnútroštátnej úrovni vo väčšine členských štátov vnútorný trh 
nefunguje optimálne a vytvárajú sa zbytočné bariéry cezhraničnej mobility. Z pohľadu EÚ je 
okrem toho konanie členských štátov nedostatočné, a preto je situácia na úrovni EÚ naďalej 
rôznorodá. Tento stav sa v blízkej budúcnosti len ťažko zmení, najmä ak zvážime dôsledky 
svetovej finančnej krízy a znižovanie výdavkov na domácich trhoch. 

Prístup k platobným účtom garantovaný v rámci celej EÚ by pre spotrebiteľov predstavoval 
prvý krok prístupu k finančným službám a využitiu výhod, ktoré ponúkajú finančné trhy EÚ. 
Prístup k platobnému účtu by tiež umožnil spotrebiteľom ťažiť z jednotnej oblasti platieb 
v eurách, ako aj práv a ochrany zavedených smernicou o platobných službách. Vyplácanie 
dávok verejnou správou by bolo ľahšie a nákladovo efektívnejšie. Spotrebitelia bez 
bankového účtu nemôžu okrem toho naplno využiť jednotný trh, najmä jeho elektronický 
rozmer. 

Ak sa zabezpečí dostupnosť základných platobných účtov pre spotrebiteľov, povedie to 
k dlhodobému prínosu pre všetky strany, či už z domáceho, alebo cezhraničného hľadiska. 
Vhodné politické iniciatívy EÚ by mohli poskytnúť riešenie faktorov brániacich prístupu 
k platobným účtom, a tým plnej účasti spotrebiteľov EÚ na vnútornom trhu. 
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5. MOŽNOSTI POLITIKY 

K dispozícii je niekoľko možností politiky. Nasledujúca tabuľka prináša zhrnutie týchto 
možností. Vybrané možnosti sú zvýraznené. Analýza ukázala, že tieto možnosti sú 
najefektívnejšie a najúčinnejšie na dosiahnutie uvedených cieľov. 

Výrobky a služby 

1: Bez zmeny politiky 

2: Zabezpečenie poskytovania základných platobných služieb poskytovateľmi platobných služieb 

3: Zabezpečenie poskytovania základných platobných služieb a platobnej karty poskytovateľmi 
platobných služieb 

4: Zabezpečenie poskytovania základných platobných služieb, platobnej karty a kontokorentného úveru 
(úverovej linky) poskytovateľmi platobných služieb 

Cena základného platobného účtu 

1: Žiadna intervencia na úrovni EÚ 

2: Zabezpečenie, aby v prípadoch, keď základný platobný účet nie je bez poplatkov, bol za rozumnú 
cenu 

3: Bezplatné poskytovanie základného bankového účtu 

Podmienky prístupu k základnému platobnému účtu 

1: Bez zmeny politiky 

2: Prístup k základnému bankovému účtu pre domácnosti, ktoré nemajú prístup 
k bankovým službám 

3: Požiadavka, aby k základnému platobnému účtu mali prístup všetci spotrebitelia, ktorí nemajú 
prístup k bankovým službám 

3.1: Prístup iba pre rezidentov, ktorí nemajú prístup k bankovým službám v ich domovskom 
členskom štáte 

3.2: Prístup pre rezidentov a nerezidentov, ktorí nemajú prístup k bankovým službám. 

4: Prístup k základnému bankovému účtu pre každého spotrebiteľa EÚ 

4.1: Prístup iba pre rezidentov v ich domovskom členskom štáte 

4.2: Prístup pre rezidentov a nerezidentov 

6. VPLYVY 

Predpokladá sa, že vybrané možnosti budú mať dlhodobý priaznivý vplyv na finančné 
a sociálne začlenenie a dôveru spotrebiteľov, čo podporí aj cezhraničnú mobilitu 
spotrebiteľov. Zavedenie týchto možností by malo zvlášť priaznivý vplyv na spotrebiteľov, 
keďže by to prispelo k ich plnej účasti na vnútornom trhu tým, že by sa zlepšila dostupnosť 
a cenová výhodnosť základných platobných účtov a prístup k nim. Týmto by sa značne zlepšil 
prístup k platobným účtom a elektronickým platobným prostriedkom v celej EÚ. 
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Očakáva sa, že poskytovateľom služieb z toho vyplynú výhody aj náklady. Môžu viesť 
k celkovému dosahu, ktorý môže byť mierne priaznivý, neutrálny až nepriaznivý. 
Rozhodujúca bude úroveň stanovenej ceny a skutočnosť, či iné strany budú akékoľvek možné 
straty znášať v plnej miere, čiastočne alebo vôbec nie. 

Celkový vplyv na verejnú správu členských štátov bude tiež závisieť od niekoľkých 
prípadných nákladov a výhod. Hlavnou otázkou je, či a do akej miery členské štáty budú 
znášať prípadné straty, ktoré vzniknú poskytovateľom v dôsledku poskytovania základných 
účtov so stratou. Predpokladá sa, že celkový vplyv bude mierne priaznivý až nepriaznivý. 

Kumulatívny vplyv bude z kvantitatívneho hľadiska pravdepodobne výrazne priaznivý, 
keďže akýkoľvek nepriaznivý dosah na poskytovateľov bude vyvážený rozsiahlym 
priaznivým dosahom na spotrebiteľov (a v menšej miere na členské štáty). 

Vplyv väčšiny uprednostnených možností sa rozšíri po celej EÚ s tým, že najväčší dosah 
zaznamenajú krajiny EÚ-12 a väčšina EÚ-15, v ktorých takýto základný platobný účet 
v súčasnosti nie je v ponuke. Výhody a náklady budú citeľnejšie v tých členských štátoch, 
ktoré budú musieť značne upraviť zavedené predpisy alebo zaviesť komplexný regulačný 
rámec. 

V prípade väčšiny vybraných možností by malo byť administratívne zaťaženie iba okrajové. 

7. ZÁVER 

Analýza ukázala, že najúčinnejšia/uprednostňovaná možnosť by pozostávala z postupného 
prístupu, pričom Európska komisia by prostredníctvom odporúčania vymedzila niekoľko 
zásad a opatrení, ktoré by členské štáty mali dodržiavať alebo rozvíjať, aby sa zabezpečil 
prístup k základnému platobnému účtu pre tých spotrebiteľov, ktorí nemajú bankový účet 
v krajine, v ktorej by si ho chceli otvoriť. Iniciatívou by sa zabezpečilo, aby všetci občania 
EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ mali prístup k bankovému účtu za rozumnú cenu. 

Od členských štátov by sa požadovalo, aby aspoň jeden poskytovateľ platobných služieb 
ponúkal základný platobný účet. Ak by poskytovatelia platobných služieb neponúkli základné 
platobné účty dobrovoľne, členské štáty by mohli určiť jedného poskytovateľa (ako 
v Rakúsku, kde bola zriadená osobitná banka, ktorá ponúka „sociálne“ platobné služby) alebo 
zabezpečiť, aby žiadosti o otvorenie základných platobných účtov boli rozdelené medzi 
viacerých poskytovateľov (ako vo Francúzsku), alebo uložiť všetkým poskytovateľom 
povinnosť ponúkať základný platobný účet (ako v Belgicku, kde musia všetky banky ponúkať 
základný platobný účet). 

Táto kombinácia možností politík by podporila plnú účasť všetkých spotrebiteľov EÚ, zvlášť 
tých s nízkym príjmom, finančne vylúčených alebo zraniteľných, na vnútornom trhu 
a prispela k finančnému a sociálnemu začleneniu vo všeobecnosti. Vďaka nej by sa takisto 
zlepšila cezhraničná mobilita, najmä mobilita robotníkov, stážistov a študentov. 

Navrhované odporúčanie by ustanovovalo vykonávanie hodnotenia efektívnosti mechanizmu, 
pokiaľ ide o prístup k základným platobným účtom, ako aj vykonávanie preskúmania jeho 
uplatňovania členskými štátmi vzhľadom na plnenie cieľov. 

Výhodou odporúčania by bolo vyslanie rýchlej a jasnej správy o tom, ktoré opatrenia zo 
strany členských štátov sú potrebné a ktoré sa očakávajú, aby sa vyriešil aktuálny nedostatok 
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trhu. Odporúčanie by pôsobilo tiež ako katalyzátor rozvoja konzistentných zásad, ktoré bude 
potrebné uplatniť v celej Európskej únii. Členským štátom by poskytlo jasnú orientáciu, ktorá 
by im v prípade potreby následne uľahčila implementáciu záväzných požiadaviek. 


