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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Většina lidí si dnes nedovede představit život bez bankovního účtu. Bankovní účet je 
nezbytný pro zapojení do společenského a ekonomického života. Bez přístupu k základním 
bankovním službám je každodenní život obtížný a drahý. Výhody bezhotovostních transakcí 
jsou čím dál víc zřejmé a přinášejí konkrétní prospěch občanům i veřejné správě. Bez 
bankovního účtu se převody mezd a platba účtů za elektřinu, plyn či vodu stávají skutečným 
problémem. 

Podle odhadů Světové banky zhruba 58 milionů občanů žijících v EU nemá platební účet. 
Mnoho lidí se při otevírání bankovního účtu setká s potížemi. Důvody pro odmítání 
bankovního účtu jsou různé. Ne ve všech členských státech je zajištěna široká dostupnost 
bankovních poboček či bankomatů, což evropským občanům neumožňuje využívat výhody 
finančních služeb. Banky také mohou spotřebitelům odmítat přístup k základnímu platebnímu 
účtu z důvodu platební neschopnosti. Osobám majícím bydliště v EU, které hodně cestují 
kvůli svému zaměstnání či studentským aktivitám, sezónním či vysílaným pracovníkům 
a také zaměstnancům malých a středních podniků může v otevření bankovního účtu bránit 
skutečnost, že nemají stálou adresu v členském státě, v němž se nachází poskytovatel služeb.  
Členské státy musí společně usilovat o zajištění mobility v Evropské unii. Přístup 
k bankovnímu účtu jakožto všeobecné právo všech občanů Evropské unie včetně zranitelných 
skupin představuje klíčový krok k tomuto cíli. 

Spotřebitelé bez bankovního účtu se zkrátka nemohou těšit výhodám vnitřního trhu. Pokud 
nemají přístup k platebnímu účtu, brání jim to v nakupování zboží přeshraničně nebo online. 
Hledání adekvátních řešení, aby spotřebitelé nebyli vyloučeni z každodenního života, a nové 
technologické pokroky mají zásadní význam. Jak uvádí již zpráva Maria Montiho z roku 2010 
a Akt o jednotném trhu I, který Komise přijala v roce 2011, přístup k bankovním účtům je 
důležitým požadavkem nezbytným pro hladké fungování evropského vnitřního trhu. 
Spotřebitelé budou moci těžit z online trhů, nových technologických vynálezů, levnějších 
služeb a nižších cen. Po zásahu Evropského parlamentu v podobě zprávy z vlastního podnětu 
v roce 2012 (2012/2055(INI)) Evropská komise konečně předložila legislativní návrh.

Není důležité pouze vytvořit prostor pro možnost používat bankovní účet. Nejvyšší prioritou 
je, aby bankovní poplatky byly transparentní a srozumitelné, a spotřebitelé tak mohli 
srovnávat a informovaně si zvolit poskytovatele bankovních služeb. Stejně tak je velmi 
důležité umožnit spotřebitelům změnit bankovní účet v zájmu ochrany jejich nejlepších 
ekonomických zájmů a podporovat zdravou hospodářskou soutěž mezi poskytovateli 
bankovních služeb v rámci skutečně jednotného trhu. Dřívější iniciativy na evropské úrovni, 
jako například směrnice o platebních službách (2007/64/ES) nebo nedávné nařízení o 
jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA / 260/2012) již zlepšily poskytování služeb 
v přeshraničních operacích. Pro mnoho evropských spotřebitelů to znamenalo rychlejší platby 
a levnější transakce. Dalším krokem je porovnatelnost finančních služeb, což by mělo 
spotřebitelům usnadnit informovaná a zásadní rozhodnutí. Rychlý přechod z jednoho 
platebního účtu na druhý podpoří nižší ceny a zlepší kvalitu finančních produktů 
poskytovaných spotřebiteli. Podpora svobodné a informované volby spotřebitelů a usnadnění 
mobility zákazníků jsou klíčové pro fungování a dokončení jednotného trhu.  
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 nebo 
bezplatně nabízena 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 
nebo bezplatně nabízené platební služby 
na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu s 
termíny a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných či 
bezplatně nabízených služeb na 
vnitrostátní úrovni spolu s termíny 
a definicemi, měla by je Komise 
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v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských států, 
a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských států, 
a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 
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.

(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 
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. Pro 
usnadnění přehledu o poplatcích 
účtovaných poskytovateli platebních 
služeb v Evropské unii by Evropská 
komise měla zřídit aktuální, nezávislý, 
přesný, spolehlivý a uživatelsky vstřícný 
portál, který by obsahoval veškeré odkazy 
na akreditované srovnávací internetové 
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stránky v příslušných členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet v 
balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť. Tyto povinnosti by se 
neměly vztahovat na služby, které jsou 
přirozeně spojené s používáním
platebního účtu, jako jsou výběr hotovosti, 
bezhotovostní převody nebo platební 
karty. Tyto služby by proto měly být 
z oblasti působnosti tohoto ustanovení 

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet v 
balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť.
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vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(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, jako je pracovní status, 
výše příjmu, úvěrová historie nebo osobní 
bankrot, 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 
k praní peněz a financování terorismu, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
všichni poskytovatelé platebních služeb, 
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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.

kteří spotřebitelům nabízejí platební účty, 
nabízeli jako nedílnou součást své řádné 
podnikatelské činnosti platební účet se 
základními prky, jehož součástí jsou 
alespoň služby uvedené v čl. 16 odst. 1.
Přístup by neměl být nepřiměřeně obtížný 
a měl by být spotřebitelům poskytován za 
minimální poplatek. 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.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že základní platební účty by obecně měly být poskytovány zdarma či za 
malý poplatek, zvolila zpravodajka formulaci „minimální  poplatek“, který má definovat 
symbolický, velmi malý poplatek. Termín „přiměřený poplatek“ je příliš neurčitý a vytváří 
prostor pro stanovení vyššího poplatku, než se předpokládá.

Pozměňovací návrh 7

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 

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb. Nad rámec tohoto seznamu 
základních 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 
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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 
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.

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 
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. Dokud spotřebitel využívá 
platební účet se základními prvky ke 
své osobní potřebě, neměl by být nijak 
omezen počet transakcí, které může v 
rámci zvláštních cenových podmínek 
daného účtu provádět.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „službami, které jsou spojeny 
s platebním účtem“ se rozumí veškeré 
služby, které jsou spojeny s platebním 
účtem, včetně služeb platebních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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 veškeré náklady, 
které jsou spojené s platebním účtem, 
včetně případných nákladů spojených 
s přečerpáním účtu, pokut a úroků za 
kreditní karty, splatné ze strany 
spotřebitele poskytovateli platebních 
služeb za poskytování platebních služeb 
nebo za transakce prováděné na platebním 
účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(o) „úhradou“ se rozumí vnitrostátní nebo 
přeshraniční platební služba za účelem 
připsání částky na platební účet příjemce 
prostřednictvím platební transakce nebo 
řady platebních transakcí z platebního účtu 
plátce provedených na základě pokynů 
plátce poskytovatelem platebních služeb, u 
něhož má plátce veden platební účet;

o) „úhradou“ se rozumí platební služba za 
účelem připsání částky na platební účet 
příjemce prostřednictvím platební 
transakce nebo řady platebních transakcí 
z platebního účtu plátce provedených na 
základě pokynů plátce poskytovatelem 
platebních služeb, u něhož má plátce veden 
platební účet;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nejreprezentativnějších Seznam zpoplatněných služeb, které jsou 
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zpoplatněných platebních služeb na 
vnitrostátní úrovni a standardizovaná 
terminologie

spojené s platebním účtem, na vnitrostátní 
úrovni a standardizovaná terminologie

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 veškerých
zpoplatněných služeb, které jsou spojené 
s platebním účtem, na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje standardizované termíny 
a definice. Každá služba může mít pouze 
jedno označení.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1) které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2) které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3) které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
celkové náklady;
4) které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
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5) které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.
Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
služby spojené s platebním účtem, 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. Každá služba může mít 
pouze jedno označení.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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 

1. Členské státy zajistí, aby s náležitým 
předstihem před uzavřením smlouvy o 
platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
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a odpovídající poplatky za každou službu. služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 
a odpovídající poplatky za každou službu 
a aby jej v této souvislosti informovali. 
V případě změn je spotřebitel informován 
v úplném rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 služeb
spojených  s platebním účtem, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Poskytovatelé platebních služeb si 
neúčtují žádné jiné poplatky než ty, které 
jsou uvedeny v daném sdělení informací o 
poplatcích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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 spotřebiteli 
nejlépe měsíčně, alespoň však čtvrtletně
bezplatný výpis všech poplatků účtovaných 
za jeho platební účet.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) upozornění na možné změny či zvýšení 
poplatků, které budou účtovány 
v následujícím období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

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 poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních a 
obchodních informacích používali termíny 
a definice obsažené v seznamu služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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 bezplatný 
přístup nejméně k jedné internetové stránce 
porovnávající poplatky a úrokové sazby, 
které poskytovatelé platebních služeb 
účtují za platební účty, v souladu 
s odstavci 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

a) být nezávislé na jakémkoli poskytovateli 
platebních služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jednoznačně odkrýt své vlastníky a 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat aktuální informace; c) poskytovat aktuální, přesné, spolehlivé a 
uživatelsky vstřícné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro usnadnění přehledu o poplatcích 
účtovaných poskytovateli platebních 
služeb v Evropské unii Evropská komise 
zřídí aktuální, nezávislý, přesný, 
spolehlivý a uživatelsky vstřícný portál, 
který by obsahoval veškeré odkazy na 
akreditované srovnávací internetové 
stránky v příslušných členských státech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b.  Do konce roku 2018 budou 
v jednotlivých členských státech vytvořeny 
také internetové stránky porovnávající 
poplatky účtované poskytovateli 
platebních služeb za služby nabízené 
k platebním účtům.
K tomuto datu zřídí Evropská komise 
veřejně přístupné evropské srovnávací 
stránky, které budou provozovány ve 
spolupráci s Evropským orgánem pro 
bankovnictví (EBA).
Komise k tomuto datu zřídí na základě 
aktu v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24 také dobrovolný systém 
akreditací pro soukromé evropské 
srovnávací stránky. Za účelem získání 
akreditace musí evropské srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty splňovat všechny 
podmínky uvedené v odstavci 2. Komise si 
ponechá právo odmítnout nebo odejmout 
soukromým subjektům akreditaci v 
případě nedodržení povinností uvedených 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Evropská komise zřídí jeden portál 
s odkazy na akreditované srovnávací 
internetové stránky v jednotlivých 
členských státech i na evropské úrovni a 
pravidelně jej aktualizuje.
Na tomto portálu budou mít spotřebitelé 
k dispozici také glosář standardizované 
terminologie Unie přijaté v souladu 
s článkem 3 a pokyny k přeshraničním 
změnám platebního účtu.
Na portálu bude rovněž uveřejněn snadno 
přístupný seznam kontaktů na příslušné 
orgány jednotlivých členských států 
v souladu s článkem 20.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

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. 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 s patřičným časovým 
předstihem předtím, než s ním uzavře 
smlouvu o platebním účtu, o tom, že 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Spotřebitel musí mít možnost zakoupit 
si služby, které nejsou součástí platebního 
účtu se základními prvky ve smyslu 
definovaném v článku 16, odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít případně také možnost nabízet se 
základním platebním účtem úvěrové 
produkty, a to jako samostatné služby. 
Přístup k základnímu platebnímu účtu 
a jeho užívání nebude žádným způsobem 
omezeno nebo podmíněno koupí těchto 
služeb nebo produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U změny účtu mezi poskytovateli 
platebních služeb v rámci jednoho 
členského státu mohou členské státy 
zachovat nebo zavést ustanovení, která se 
mírně odchylují od ustanovení článku 10, 
je-li to jednoznačně v zájmu spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům, v nichž je systém změny služeb efektivnější, bude umožněno systémy 
zachovat.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předal přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb a případně také 
spotřebiteli, pokud si to spotřebitel 
konkrétně vyžádal podle odstavce 2, 
seznam všech stávajících trvalých příkazů 
pro úhrady a povolení k inkasu vydaných 
dlužníkem;

a) poskytl spotřebiteli úplný shrnující
seznam všech stávajících trvalých příkazů 
pro úhrady a povolení k inkasu vydaných 
dlužníkem a požádal o potvrzení, že byly 
převedeny na přijímajícího poskytovatele 
platebních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a
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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 36

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 37

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím 
poskytovatelem platebních služeb vůči 
spotřebiteli za zrušení u něj vedeného 
platebního účtu byly určeny v souladu 
s čl. 45 odst. 2 směrnice 2007/64/ES.

3. Členské státy zajistí, aby převádějící 
poskytovatel platebních služeb 
neuplatňoval vůči spotřebiteli za zrušení u 
něj vedeného platebního účtu žádné
poplatky. V souladu s tím bude změněn čl. 
45 odst. 2 směrnice 2007/64/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

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 převádějící
nebo přijímající poskytovatel platebních 
služeb neuplatňoval vůči spotřebiteli za 
jakékoli služby poskytované podle článku 
10 žádné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 
finanční ztráty, které spotřebiteli vzniknou 
v důsledku toho, že poskytovatel 
platebních služeb zapojený do procesu 
změny účtu nesplnil své povinnosti podle 
článku 10, byly tímto poskytovatelem 
platebních služeb uhrazeny.

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 
finanční ztráty, které spotřebiteli vzniknou 
v důsledku toho, že poskytovatel 
platebních služeb zapojený do procesu 
změny účtu nesplnil své povinnosti podle 
článku 10, byly tímto poskytovatelem 
platebních služeb včas uhrazeny. Důkazní 
břemeno leží na poskytovateli platebních 
služeb, který je povinen prokázat, že 
podmínky stanovené v článku 10 byly 
dodrženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případné poplatky účtované za změnu 
účtu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří 
legálně pobývají v Unii, nebyli 
diskriminováni z důvodu své státní 
příslušnosti nebo místa bydliště, když 
žádají o platební účet v Unii nebo k němu 
přistupují.

Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří 
legálně pobývají v Unii, nebyli 
diskriminováni z důvodu své státní 
příslušnosti, místa bydliště ani 
z jakéhokoli jiného důvodu, když žádají o 
platební účet v Unii nebo k němu 
přistupují.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Právo na přístup k platebnímu účtu

Všechny osoby, které legálně pobývají v 
Evropské unii, mají právo na bezplatný 
nebo nanejvýš minimálně zpoplatněný 
přístup k platebnímu účtu se základními 
prvky.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že základní platební účty by obecně měly být poskytovány zdarma či za 
malý poplatek, zvolila zpravodajka formulaci „minimální poplatek“, což má definovat 
symbolický, velmi malý poplatek. Termín „přiměřený poplatek“ je příliš neurčitý a vytváří 
prostor pro stanovení vyššího poplatku, než se předpokládá.

Pozměňovací návrh 43

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 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

1. Členské státy na svém území zajistí, aby 
všichni poskytovatelé platebních služeb s 
nabídkou platebních účtů spotřebitelům 
nabízeli jako nedílnou součást své řádné 
podnikatelské činnosti platební účet se 
základními prvky, který zahrne alespoň 
služby uvedené v čl. 16 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

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. 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 požádají spotřebitele o čestné 
prohlášení, jímž ověří, zda spotřebitel má 
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území platební účet, či nikoli. na jejich území platební účet, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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 již má u poskytovatele 
platebních služeb umístěného na jejich 
území platební účet, který mu umožňuje 
využívat platební služby uvedené v čl. 16
odst. 1. Spotřebitel se nepovažuje za 
držitele platebního účtu, může-li prokázat 
změnu platebního účtu podle článku 9 
nebo ukončení předchozí smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Spotřebitelé, kteří již mají platební 
účet v příslušném členském státě, mají 
rovněž možnost přejít na základní platební 
účet pomocí služby změny účtu stanovené 
v článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

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 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) inkasa; 1) inkasa v jednotné oblasti pro platby 
v eurech a mimo eurozónu;

Or. en

Odůvodnění

 Se základním platebním účtem bude možné provádět transakce v eurech (transakce 
v jednotné oblasti pro platby v eurech) a v měnách jiných členských států.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) platebních transakcí uskutečňovaných 
platební kartou, včetně online plateb;

2) platebních transakcí uskutečňovaných 
platební kartou, včetně online plateb, v 
jednotné oblasti pro platby v eurech a 
mimo eurozónu;

Or. en

Odůvodnění

 Se základním platebním účtem bude možné provádět transakce v eurech (transakce 
v jednotné oblasti pro platby v eurech) a v měnách jiných členských států.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) úhrad. 3) úhrad v jednotné oblasti pro platby 
v eurech a mimo eurozónu;

Or. en

Odůvodnění

 Se základním platebním účtem bude možné provádět transakce v eurech (transakce 
v jednotné oblasti pro platby v eurech) a v měnách jiných členských států.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) trvalé příkazy a inkasa v jednotné 
oblasti pro platby v eurech a v jiných 
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měnách než euru.

Or. en

Odůvodnění

 Se základním platebním účtem bude možné provádět transakce v eurech (transakce 
v jednotné oblasti pro platby v eurech) a v měnách jiných členských států.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy pro všechny služby 
uvedené v odstavci 1 určí minimální počet 
operací, které se spotřebiteli poskytnou za 
případný poplatek uvedený v článku 17. 
Minimální počet operací musí být 
přiměřený a v souladu s běžnou obchodní 
praxí v dotčeném členském státě.

2. Členské státy zajistí, že dokud 
spotřebitel využívá platební účet se 
základními prvky ke své osobní potřebě, 
není nijak omezen počet operací, které 
spotřebitel může v rámci zvláštních 
cenových podmínek v souladu s článkem 
17 provádět.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, že držitelé účtů 
obdrží platební kartu, kterou budou 
schopny přijmout bankomaty v celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

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 však budou moci 
v případě potřeby poskytovatelům 
platebních služeb povolit, aby umožňovali 
mírné přečerpání účtu jakožto rezervu pro 
případ dočasných záporných zůstatků. 
Poplatky za takové přečerpání účtu a za 
jednotlivé úvěrové produkty budou 
transparentní a přinejmenším tak 
příznivé, jako je obvyklá cenová politika 
poskytovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

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 minimální 
poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že základní platební účty by obecně měly být poskytovány zdarma či za 
malý poplatek, zvolila zpravodajka formulaci „minimální poplatek“, který má definovat 
symbolický, velmi malý poplatek. Termín „přiměřený poplatek“ je příliš neurčitý a vytváří 
prostor pro stanovení vyššího poplatku, než se předpokládá.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

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 aby 
nikdy nebyly vyšší než poplatky účtované 
v rámci obvyklé cenové politiky 
poskytovatele. V situacích, které 
spotřebitel nemůže ovlivnit, jako je 
například zamítnutí opakovaných plateb z 
důvodu opožděných příchozích plateb, mu 
nejsou účtovány poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případech, kdy služby uvedené v 
článku 16 poskytovány zdarma, členské 
státy rovněž zajistí, aby příslušné orgány 
stanovily horní hranici celkové výše 
minimálních poplatků, které poskytovatel 
platebních služeb spotřebiteli účtuje za 
rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) vnitrostátních úrovní příjmů;
b) průměrné výše poplatků souvisejících 
s platebními účty v daném členském státě;
c) celkových nákladů souvisejících 
s poskytnutím platebního účtu se 
základními prvky;
d) vnitrostátních spotřebitelských cen.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61

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;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 62

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 
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. Tyto orgány za 
účelem zajištění řádného a úplného 
uplatnění opatření stanovených v této 
směrnici úzce spolupracují s příslušnými 
orgány jiných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se 
poskytovatelé platebních účtů spojili 
alespoň s jedním nebo více orgány pro 
alternativní řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb informovali spotřebitele
o orgánech pro alternativní řešení sporů, 
s nimiž spolupracují a které mají 
pravomoc řešit případné spory mezi 
poskytovateli a spotřebiteli. Poskytovatelé 
rovněž upřesní, zda se zavazují nebo jsou 
povinni tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Informace stanovené v odstavci 1 
budou uvedeny v jasné, srozumitelné a 
snadno přístupné podobě na 
internetových stránkách poskytovatele, 
jsou-li tyto internetové stránky k dispozici, 
a ve všeobecných podmínkách smluv o 
prodeji nebo poskytování služeb 
uzavřených mezi poskytovatelem a 
spotřebitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy mohou zachovat nebo 
zavést postupy alternativního řešení 
sporů, které se současně zabývají 
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totožnými nebo podobnými spory mezi 
poskytovateli platebních služeb a několika 
spotřebiteli. Systémy alternativního řešení 
individuálních a kolektivních sporů a 
postupy zjednávání nápravy se vzájemně 
doplňují, nikoli vylučují.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

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 platnost 
a poté každé dva roky informace o těchto 
záležitostech:

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

Or. en


