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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu
(20XX/XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Akt 
o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry. 
Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206), 

– s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho ze dne 9. května 2010, která byla Komisi 
předložena pod názvem „Nová strategie pro vnitřní trh“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro Evropany2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o budoucnosti sociálních služeb 
obecného zájmu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské 
politiky4, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 
o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES5,

– s ohledem na pracovní program Komise na rok 2011 ze dne 27. října 2010 
(COM(2010)0623), 

– s ohledem na pracovní program Komise na rok 2012 ze dne 15. listopadu 2011 
(COM(2011)0777), 

– s ohledem na návrh Komise ze dne 29. listopadu 2011 o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (COM(2011)0793),

                                               
1 Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0145.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0319.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0491.
5 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.
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– s ohledem na doporučení Komise ze dne 18. července 2011 o přístupu k základnímu 
platebnímu účtu1,

– s ohledem na posouzení dopadů vypracované pro doporučení Komise ze dne 18. července 
2011 o přístupu k základnímu platebnímu účtu (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 
2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 
2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES2,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví technické 
požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, který  
Komise předložila dne 16. prosince 2010 (COM (2010)0775),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 
o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním 
dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení 
směrnice 2000/46/ES3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů5,

– s ohledem na studii ze dne 15. listopadu 2011 o základních bankovních službách zadanou 
Evropským parlamentem, 

– s ohledem na petici č. 0963/2011 předloženou dne 17. února 2012 Triin Saagovou 
(Estonsko) o obtížích spojených se zrušením bankovního účtu v Unii,

– s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že spotřebitelé v celé Evropské unii by měli mít zaručeno právo na 
přístup k platebním službám a že by měli užívat všech výhod, které nabízí vnitřní trh; 

B. vzhledem k tomu, že tohoto práva by měly požívat všechny osoby, které se zákonně 
zdržují na území Unie, a že volný pohyb osob je nejcennějším výdobytkem, zejména pro 
studenty, pracovníky, vysílané zaměstnance a sezónní pracovníky, případně všechny 
osoby, které se v důsledku své činnosti v různé míře pohybují mezi jednotlivými státy, ale 
i pro osoby s nízkými příjmy a osoby, které vyhlásily osobní bankrot;

                                               
1 Úř. věst. L 190, 21.7.2011, s. 87.
2 Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
3 Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7.
4 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
5 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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C. vzhledem k tomu, že toto právo by se mělo vztahovat i na osoby, které si přejí otevřít 
bankovní účet v některém členském státě, aniž by byly nuceny zrušit účet, který již mají 
v jiném členském státě;

D. vzhledem k tomu, že současná restriktivní kritéria, která předepisují poskytovatele 
platebních služeb pro otevření platebního účtu a překračují rámec zákonných požadavků, 
omezují právo volného pohybu pracovníků v Unii; 

E. vzhledem k tomu, že by mělo být přihlédnuto k odlišným bankovním praxím v Unii;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém pracovním programu na rok 2011 oznámila, že 
předloží legislativní nástroj upravující přístup k bankovnímu účtu, avšak místo toho 
18. července 2011 pouze zveřejnila doporučení ohledně přístupu k základnímu platebnímu 
účtu; vzhledem k tomu, že potřebnou právní jistotu může občanům zajistit jedině 
legislativní nástroj;

G. vzhledem k tomu, že spotřebitelům je v důsledku nedostupnosti platebních účtů 
znemožněna účast na hlavním trhu s finančními službami a nabývání důležitých statků 
a využívání služeb, což jim – často nejslabším vrstvám obyvatelstva – ztěžuje, případně 
znemožňuje sociální a finanční začlenění;

H. vzhledem k tomu, že v celé Unii by měly být v zájmu podpory sociálního začlenění 
a sociální soudržnosti stanoveny a jednotně uplatňovány zásady přístupu k základnímu 
platebnímu účtu; 

I. vzhledem k nepopiratelně silné souvislosti mezi nízkou úrovní příjmů, životem bez 
bankovního účtu a sociálním a finančním vyloučení; 

J. vzhledem k tomu, že studenti, pracovníci a poskytovatelé služeb, kteří chtějí využívat 
evropské mobility, bývají mnohdy konfrontováni s velkými překážkami; 

K. vzhledem k tomu, že cílem současného projektu jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA) je zajistit, aby pro provádění všech vnitrostátních a mezinárodních převodů stačil 
jeden bankovní účet, avšak tento projekt zatím nebyl úspěšně dokončen; vzhledem 
k tomu, že tato situace vyžaduje přijetí doplňkových opatření, má-li být ve všech 
členských státech posílen jeho účinek;

L. vzhledem k tomu, že spotřebitelé bez bankovního účtu jsou nuceni používat hotovost, což 
je nejen omezuje ve výběru platebních možností a vylučuje z elektronického obchodování, 
ale je to i dražší řešení, které se rovná výběru „daně z chudoby“; vzhledem k tomu, že tato 
situace se týká zejména určitých nechráněných skupin společnosti, jako jsou bezdomovci, 
senioři a přistěhovalci;

M. vzhledem k tomu, že pro osoby bez bankovního účtu se v zemi pobytu výrazně snižuje 
možnost získání stálého pracovního místa a pronájmu bydlení a komplikují se platby daní 
a příjem mzdy; vzhledem k tomu, že zamítavé rozhodnutí o otevření bankovního účtu 
nebo nabídky na jeho otevření za méně výhodných podmínek kvůli místu bydliště jsou 
diskriminací, která často není opodstatněná a je v rozporu s koncepcí volného pohybu 
občanů a pracovníků; 
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N. vzhledem k tomu, že pokud by 30 milionů lidí bez bankovního účtu (podle údajů studie 
zadané Evropským parlamentem) získalo přístup k základnímu platebnímu účtu, měli by 
z toho prospěch jak spotřebitelé, tak podniky a následně by se posílil vnitřní trh a práva 
spotřebitelů;

1. žádá Komisi, aby mu na základě článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie 
předložila návrh týkající se aktu o přístupu k základnímu platebnímu účtu podle 
podrobných doporučení uvedených v příloze;

2. potvrzuje, že tato doporučení jsou v souladu se základními právy a se zásadou 
subsidiarity;

3. domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu musí být hrazeny přiměřenými 
finančními prostředky; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a podrobná doporučení uvedená 
v příloze Komisi a Radě, jakož i Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:
PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1 (ohledně definic)

Podle směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, 
která jedná za účelem, který nelze považovat za její živnost, podnikání, řemeslo nebo 
povolání. Komise musí při formulaci této definice vyjasnit, že spotřebiteli jsou i mobilní 
pracovníci a studenti, a že tudíž mají právo na přístup k základnímu platebnímu účtu.

Základním platebním účtem se rozumí bankovní účet, který spotřebiteli umožňuje provádět 
všechny běžné platební operace v rámci krytí tohoto účtu.

Práva na přístup k základnímu platebnímu účtu požívají všichni spotřebitelé, pokud neexistují 
závažné důvody, které by hovořily proti této skutečnosti. Jedná se o právo na přístup 
k základnímu platebnímu účtu, nikoli o povinnost takový účet vlastnit. 

Doporučení č. 2 (ohledně přístupu k základnímu platebnímu účtu)

Členské státy by měly zajistit, aby každý spotřebitel, který se zákonně zdržuje na území Unie, 
byl oprávněn k otevření a vedení základního platebního účtu u poskytovatele finančních 
služeb působícího na jejich území. Přitom by mělo být irelevantní, zda dotčený spotřebitel 
vlastní platební účet v jiném členském státě, jehož prostřednictvím může na jejich území 
využívat služeb uvedených v doporučení č. 3. Toto právo se uplatňuje nezávisle na finanční 
situaci spotřebitele.

Členské státy by měly zajistit, aby všechny banky poskytující retailové bankovní služby byly 
povinny nabízet základní platební účty, aby se zabránilo diskriminaci a nespravedlivé 
hospodářské soutěži mezi bankami, pokud v daném členském státě pro tyto účely neexistují 
konkrétní opatření.

Členské státy by dále měly zajistit, aby poskytovatel finančních služeb, který zamítne 
spotřebiteli přístup k základnímu platebnímu účtu, o této skutečnosti dotčeného spotřebitele 
neprodleně a bezplatně informoval písemnou formou za použití jednoznačných a jasných 
formulací a aby uvedl důvody svého zamítavého stanoviska a odkázal jej na právní pomoc. 
Uvedené právo na informace lze omezit legislativními opatřeními, jedná-li se o nutné 
a přiměřené opatření s ohledem na cíle veřejné bezpečnosti nebo veřejného pořádku.
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Doporučení č. 3 (ohledně atributů základního platebního účtu)

Měly by být zajištěny veškeré platební operace potřebné pro otevření, vedení i zrušení 
platebního účtu, služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i provádění 
inkasa, peněžních převodů a platebních operací prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat.  

Přístup k základnímu platebnímu účtu by neměl být podmíněn koupí dodatečných služeb. 

Členské státy by měly zajisit, aby byl základní platební účet buď bezplatný, nebo aby náklady 
na jeho zpřístupnění byly přiměřené.  

Možnosti „prepaid“ platebních karet nebo jiných způsobů platby sloužících ke stejnému 
účelu, které již existují v některých členských státech, by měly sloužit jako doplnění 
k základnímu platebnímu účtu a měly by být dále rozvíjeny.  

V současné době funguje mnoho základních platebních účtů výhradně přes internet, což 
je ideální pro elektronické obchodování, zároveň ovšem vylučuje z užívání část obyvatel, 
zejména osoby bez přístupu k internetu a starší osoby. Kvůli potenciálnímu znevýhodnění 
těchto spotřebitelů je třeba dbát na to, aby zamýšlený základní platební účet byl uživatelsky 
přívětivý, jednoduchý a bezpečný. 

Při změně banky nebo při zrušení bankovního účtu nesmějí spotřebiteli vzniknout žádné 
nepřiměřeně vysoké administrativní náklady nebo překážky.  

Spotřebitel by neměl být povinnen platit poplatky nebo pokuty za to, že kvůli okolnostem, 
které se nezakládají na jeho vlastní vůli, jako je nedostatečné pokrytí účtu z důvodu 
zpožděných příchozích plateb nebo příliš brzkých plateb na vrub (např. v případě 
pravidelných inkas, která jsou vždy pravidelně odečítána ve stejný den), přečerpá limit svého 
účtu. Případně mohou členské státy speciálně pro tyto případy povolit nízké kontokorentní 
úvěry.

V ostatních případech záleží na členských státech, zda v přiměřeném rámci možnost 
kontokorentních úvěrů zohlední. 

V každém případě by měly být osobní údaje spotřebitele, včetně údajů o jeho finanční situaci, 
řádně chráněny a neměly by být bez jeho souhlasu dále předávány. To platí především tehdy, 
byla-li jeho žádost o otevření bankovního účtu zamítnuta.  

Členské státy by měly v souvislosti se zavedením základních platebních účtů zahájit 
informační kampaně, jejichž prostřednictvím by se zvýšila pozornost věnovaná postupům, 
které je třeba uplatnit v rámci práva na přístup k základním platebním účtům, jakož 
i postupům používaným při mimosoudních stížnostech a mechanismům řešení sporů. 
Zprostředkování znalostí o finanční oblasti má pro spotřebitele obrovský význam, posiluje 
jejich postavení a zajišťuje jejich začlenění do vnitřního trhu.  
Poskytovatelé finančních služeb by měli mít povinnost poskytovat spotřebitelům potřebné 
informace k nabízenému základnímu platebnímu účtu písemně.  
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Podmínky a poučení o platebních službách my měly být zprostředkovány transparentním 
způsobem. 

Doporučení č. 4 (ohledně mimosoudního řešení sporů)

Členské státy by se měly postarat o to, aby existovaly vhodné a účinné opravné prostředky 
mimosoudního řešení sporů, případně aby byla zohledněna již platná opatření.

Doporučení č. 5  (ohledně provedení a přezkumu) 

Komise ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby nejpozději do uplynutí dvou let 
od vstupu právních předpisů v platnost vypracovaly obsáhlou zprávu o jejich používání 
a uplatňování. Tato zpráva by se měla mj. týkat toho, zda jsou zapotřebí dodatečná opatření, 
případně by měla obsahovat návrhy na úpravu či novelizaci příslušných právních předpisů. 

Členské státy by měly zaručit, aby poskytovatelé finančních služeb vnitrostátním úřadům 
pravidelně sdělovali spolehlivé informace o počtu otevřených základních platebních účtů, 
počtu zamítnutých žádostí o otevření účtu a důvody tohoto zamítnutí, zrušení takových účtů 
a o nákladech s těmito účty spojených. 

Úkolem Komise je údaje, které obdrží, přezkoumat a učinit závěry, pokud jde o účinnost 
tohoto nástroje pro obyvatele bez bankovního účtu i pro mobilní pracovníky. Komise 
případně vypracuje příslušné návrhy pro další rozvoj evropského práva v této oblasti. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Mnoho lidí si již život bez bankovního účtu nedovede představit. Účet v bance je dnes 
předpokladem pro účast na společenském a hospodářském životě.  Každodenní život je bez 
přístupu k bankovním službám obtížný a drahý. Převody platů a platby účtů za elektřinu, 
plyn či vodu jsou v takovém případě obtížné. 

Podle aktuální studie nemá 30 milionů lidí starších 18 let v Evropské unii přístup 
k bankovnímu účtu. Důvodů je mnoho. Ne ve všech členských státech EU je zaveden plošný 
přístup k bankovním pobočkám, a proto občané nemají vůbec možnost využívat výhod, které 
finanční služby prostřednictvím bankovního účtu přinášejí. Dalším důvodem, proč banky 
spotřebitelům odmítnou otevřít účet, je zadlužení. Omezeni jsou rovněž studenti, vysílaní 
zaměstnanci a sezónní pracovníci i všechny osoby, které z důvodu své činnosti vykazují jistou 
mobilitu, nemohou-li doložit místo bydliště, a tudíž si nemohou otevřít bankovní účet. Tato 
podmínka totiž platí v mnoha evropských zemích. Proč by si student v programu Erasmus 
nemohl otevřít účet jen proto, že ještě nemůže doložit své bydliště? Proč musí žít bezdomovec 
ve strachu, že ho v noci někdo okrade, jen proto, že je mu odepřen přístup k účtu? 

Mario Monti ve své zprávě pro předsedu Komise Barrosa nazvané „Nová strategie pro vnitřní 
trh“ z roku 2010, jakož i Evropská komise ve svém Aktu o jednotném trhu z roku 2011 došli 
k závěru, že přístup k základnímu účtu je důležitým předpokladem bezproblémového 
fungování evropského vnitřního trhu. Spotřebitelé by měli mít možnost se podílet na 
výhodách internetových trhů a využívat nákladově výhodné služby a slevy. Nesmějí být 
zatěžováni vysokými poplatky za hotovostní transakce. Poskytnutí přístupu k základnímu 
platebnímu účtu je zásadním krokem na cestě k sociální a hospodářské integraci občanů a ke 
spravedlivější společnosti v Evropě, což slouží občanům i podnikům a může posílit tendence 
růstu vnitřního trhu. Je o to více politováníhodné, že navzdory původnímu oznámení v rámci 
pracovního programu Evropské komise na rok 2011 Evropský parlament neobdržel 
očekávaný návrh právní úpravy, přičemž se Evropská komise spokojila pouze s vydáním 
doporučení členským státům.   

Základní finanční služby nejsou v současné době zaručeny ani poskytovateli finančních 
služeb na území Unie, a ani ve všech členských státech EU. Právo na přístup k bankovnímu 
účtu se základními platebními funkcemi je zákonem zaručeno jen v šesti členských státech 
(Belgie, Dánsko, Francie, Finsko, Nizozemsko a Švédsko). V dalších šesti státech (Německo, 
Velká Británie, Irsko, Itálie, Lucembursko a Slovinsko) existují dobrovolné vlastní závazky 
bank. Ve zbývajících patnácti členských státech nejsou zavedena žádná opatření. Proto 
je neodmyslitelné a bezpodmínečně nutné, aby byl každý spotřebitel, který zákonně pobývá 
na území Unie, oprávněn otevřít si u poskytovatele finančních služeb základní platební účet 
a ten využívat. Toto přístupové právo musí být možné využít nezávisle na finanční situaci 
spotřebitele a nelze jej zaměňovat za povinnost být majitelem bankovního účtu. 

V celé Unii musí být stanoveny zásady pro přístup k účtu se základními platebními 
a transakčními službami, které nemusí nutně být spojeny s funkcemi kontokorentních úvěrů. 
Tyto zásady je třeba uplatňovat systematicky a s ohledem na podporu sociálního začlenění 
a sociální soudržnosti. Rovnoprávný a spravedlivý přístup ke spotřebitelům, zvláštní 
zohlednění potřeb sociálně slabších skupin, zveřejnění a transparentnost informací o funkcích, 
rizicích a podmínkách určitého produktu i nutnost zvýšené snahy o zprostředkování a získání
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znalostí ve finanční oblasti jsou jen neúplným výčtem těchto zásad. Přitom musí být 
přihlédnuto k odlišným bankovním praxím na území Unie. 

V současné době funguje mnoho základních platebních účtů výhradně přes internet, což 
je ideální pro elektronické obchodování, zároveň ovšem vylučuje z užívání část obyvatel, 
zejména osoby bez přístupu k internetu. S rozvojem nových finančních služeb vázaných 
na existenci účtu se v evropském platebním prostoru bude propast mezi osobami s bankovním 
účtem a bez účtu ještě dále prohlubovat. Kvůli potenciálnímu znevýhodnění těchto 
spotřebitelů je třeba dbát na to, aby byl zamýšlený základní platební účet uživatelsky 
přívětivý, jednoduchý a bezpečný a aby bylo možné jej používat prostřednictvím internetu, 
mobilního telefonu nebo i jiných dostupných komunikačních možností, ale rovněž přímo 
v běžných bankovních pobočkách. 

Spotřebitelé musejí mít také k dispozici přístupné, cenově dostupné, nezávislé, spravedlivé, 
transparentní, aplikovatelné a účinné alternativní mechanismy řešení sporů a právní 
poradenství.  

Ze zprávy vyplývá, že vzhledem k velmi rozmanitým důvodům pro omezení či odmítnutí 
přístupu k bankovnímu účtu musí být ve všech členských státech EU co nejdříve nalezeno 
řešení, a spotřebitelům tudíž zaručeno univerzální právo na bankovní účet. Pouhé doporučení 
Evropské komise členským státům v žádném případě nestačí k zahájení uvedených nutných 
změn. Zpravodajka proto doporučuje, aby bylo na úrovni evropských právních předpisů 
zakotveno právo na přístup k základnímu platebnímu účtu, a žádá Evropskou komisi, aby  
bezodkladně předložila příslušný legislativní návrh. Jak bude tento přístup k základnímu 
platebnímu účtu upraven v jednotlivých členských státech by mělo  – vzhledem ke komplexní 
povaze struktur poskytovatelů finančních služeb –  podle názoru zpravodajky zůstat 
v kompetenci členských států. 


