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POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

prijatá v prvom čítaní 23. júna 2021 

na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o 
cezhraničných platbách v Únii (kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky1,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom3,

1 Ú. v. EÚ C 65, 25.2.2021, s. 4.
2 Ú. v. EÚ C 56, 16.2.2021, s. 43.
3 Pozícia Európskeho parlamentu z 23. júna 2021.
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keďže:

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/20091 bolo opakovane 

podstatným spôsobom zmenené2. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa toto 

nariadenie malo kodifikovať.

(2) Pre riadne fungovanie vnútorného trhu a na uľahčenie cezhraničného obchodu v rámci 

Únie je nevyhnutné, aby poplatky za cezhraničné platby v eurách boli rovnaké ako 

zodpovedajúce platby v rámci členského štátu.

(3) Neodporúča sa uplatňovať zásadu rovnosti poplatkov, pokiaľ ide o platobné nástroje, 

ktoré sú hlavne alebo výhradne papierové, ako sú napríklad šeky, keďže pre svoju 

povahu sa nemôžu spracúvať tak efektívne ako elektronické platby.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o 
cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 
(Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

2 Pozri prílohu I.
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(4) Zásada rovnosti poplatkov by mala platiť pre platby začaté alebo ukončené v 

papierovej podobe alebo v hotovosti, ktoré sa v priebehu platobného reťazca 

spracúvajú elektronicky, s výnimkou šekov, ako aj pre všetky poplatky, ktoré priamo 

alebo nepriamo súvisia s platobnou transakciou, vrátane poplatkov spojených so 

zmluvou. Nepriame poplatky zahŕňajú poplatky za zadanie trvalého platobného 

príkazu alebo poplatky za používanie platobnej, debetnej alebo kreditnej platobnej 

karty, ktoré by mali byť rovnaké pre vnútroštátne a cezhraničné platobné transakcie v 

rámci Únie.

(5) Aby sa predchádzalo roztrieštenosti platobných trhov, je vhodné uplatňovať zásadu 

rovnosti poplatkov. Na tento účel by sa pre každú kategóriu cezhraničných platobných 

transakcií mala určiť vnútroštátna platba, ktorá má rovnaké alebo veľmi podobné 

znaky ako cezhraničná platba. Na určenie vnútroštátnej platby, ktorá zodpovedá 

cezhraničnej platbe, by malo byť možné použiť napríklad tieto kritériá: spôsob zadania 

pokynu, vykonania a ukončenia platby, miera automatizácie, zabezpečenie platby, 

postavenie klienta a vzťah k poskytovateľovi platobných služieb alebo použitý 

platobný nástroj, ako je vymedzený v článku 4 bode 14 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/23661. Tieto kritériá by sa nemali považovať za 

vyčerpávajúce.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o 
platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 
2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje 
smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
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(6) Príslušné orgány by mali, ak to považujú za potrebné, vydávať usmernenia na určenie 

zodpovedajúcich platieb. Komisia, ktorej podľa potreby pomáha Výbor pre platby 

zriadený článkom 85 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES1, by 

mala príslušným orgánom poskytnúť vhodné usmernenia a mala by im pomáhať.

(7) V záujme ľahšieho fungovania vnútorného trhu a vyhnutiu sa nerovností medzi 

používateľmi platobných služieb v členských štátoch eurozóny a členských štátoch 

mimo eurozóny v súvislosti s cezhraničnými platbami v eurách je nevyhnutné 

zabezpečiť, aby poplatky za cezhraničné platby v eurách v rámci Únie boli zosúladené 

s poplatkami za zodpovedajúce vnútroštátne platby vykonávané v národnej mene 

členského štátu, v ktorom sa nachádza poskytovateľ platobných služieb používateľa 

platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb sa považuje za nachádzajúceho 

sa v tom členskom štáte, v ktorom poskytuje svoje služby používateľovi platobných 

služieb.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o 
platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 
2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ 
L 319, 5.12.2007, s. 1).
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(8) Poplatky za menovú konverziu predstavujú významné náklady na cezhraničné platby v 

prípadoch, keď sa v členskom štáte platiteľa a v členskom štáte príjemcu používajú 

rôzne meny. V článku 45 smernice (EÚ) 2015/2366 sa vyžaduje, aby boli poplatky a 

použitý výmenný kurz transparentné, v článku 52 bode 3 uvedenej smernice sa 

stanovujú požiadavky na informácie, pokiaľ ide o platobné transakcie, na ktoré sa 

vzťahuje rámcová zmluva, a v článku 59 ods. 2 uvedenej smernice sa uvádzajú 

požiadavky na informácie pre strany, ktoré ponúkajú služby menovej konverzie v 

bankomatoch alebo na miestach predaja. Je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné 

opatrenia s cieľom chrániť spotrebiteľov pred nadmernými poplatkami za služby 

menovej konverzie a zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytovali informácie, ktoré 

potrebujú, aby si vybrali najlepšiu možnosť menovej konverzie.

(9) Opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, by mali byť primerané, vhodné a nákladovo 

efektívne. Zároveň v situáciách, keď sa platiteľovi v bankomate alebo na mieste 

predaja ponúkajú rôzne možnosti menovej konverzie, by poskytnuté informácie mali 

umožňovať porovnanie tak, aby mohol platiteľ urobiť informované rozhodnutie.

(10) V záujme dosiahnutia porovnateľnosti by sa poplatky za menovú konverziu pre všetky 

platby viazané na kartu mali vyjadriť rovnakým spôsobom, a to konkrétne ako 

percentuálne prirážky k posledným dostupným referenčným výmenným kurzom eura, 

ktoré oznámila Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“). Prirážka by mohla byť 

založená na sadzbe odvodenej od dvoch sadzieb ECB v prípade konverzie medzi 

dvomi menami inými ako euro.
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(11) V súlade so všeobecnými požiadavkami na informácie týkajúcimi sa poplatkov za 

menovú konverziu, ktoré sú stanovené v smernici (EÚ) 2015/2366, by poskytovatelia 

služieb menovej konverzie mali pred začatím platobnej transakcie zverejniť 

informácie o svojich poplatkoch za menovú konverziu. Strany, ktoré poskytujú služby 

menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja, by mali poskytovať 

informácie o svojich poplatkoch za takéto služby jasným a prístupným spôsobom, 

napríklad zobrazením svojich poplatkov na mieste predaja alebo digitálne na termináli 

alebo na obrazovke v prípade online nákupov. Okrem informácií uvedených v článku 

59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366 by tieto strany mali pred začatím platby poskytnúť 

explicitné informácie o sume, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi v mene používanej 

príjemcom, a o celkovej sume, ktorú má platiteľ zaplatiť v mene účtu platiteľa. Suma, 

ktorá sa má zaplatiť v mene používanej príjemcom, by mala vyjadrovať cenu tovaru 

alebo služieb, ktoré sa majú kúpiť, a mohla by sa zobraziť na pokladnici, a nie na 

platobnom termináli. Mena, ktorú používa príjemca, je vo všeobecnosti miestna mena, 

ale podľa zásady zmluvnej slobody ňou v niektorých prípadoch môže byť iná mena 

Únie. Celkovú sumu, ktorú má platiteľ zaplatiť v mene účtu platiteľa, by mala tvoriť 

cena tovaru alebo služieb a poplatky za menovú konverziu. Obe sumy by sa okrem 

toho mali zaznamenať na potvrdení o zaplatení alebo na inom trvanlivom nosiči.
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(12) V súvislosti s článkom 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, keď sa služba menovej 

konverzie ponúka v bankomate alebo na mieste predaja, platiteľ by mal mať možnosť 

túto službu odmietnuť a zaplatiť v mene, ktorú používa príjemca.

(13) V záujme toho, aby si platitelia mohli porovnať poplatky za možnosti menovej 

konverzie v bankomate alebo na mieste predaja, poskytovatelia platobných služieb 

platiteľa by mali nielen uviesť plne porovnateľné informácie o platných poplatkoch za 

menovú konverziu v podmienkach svojej rámcovej zmluvy, ale mali by tiež zverejniť 

tieto informácie prostredníctvom široko prístupnej a ľahko dostupnej elektronickej 

platformy, najmä na svojich webových sídlach, na webových sídlach svojho 

internetbankingu a vo svojich aplikáciách mobilného bankovníctva, a to ľahko 

zrozumiteľným a prístupným spôsobom. To by umožnilo vytvorenie porovnávacích 

webových sídiel, ktoré by spotrebiteľom uľahčili porovnanie cien, keď cestujú alebo 

nakupujú v zahraničí. Okrem toho by poskytovatelia platobných služieb platiteľov 

mali platiteľom pripomenúť platné poplatky za menovú konverziu v prípade, že sa 

platba viazaná na kartu uskutočňuje v inej mene, a to široko dostupnými a ľahko 

prístupnými elektronickými komunikačnými kanálmi, ako sú SMS správy, e-maily 

alebo zasielanie notifikácií prostredníctvom aplikácie mobilného bankovníctva 

platiteľa. Poskytovatelia platobných služieb by sa mali dohodnúť s používateľmi 

platobných služieb na elektronickom komunikačnom kanáli, prostredníctvom ktorého 

budú poskytovať informácie o poplatkoch za menovú konverziu, pričom zohľadnia 

najúčinnejší kanál na kontaktovanie platiteľa. Poskytovatelia platobných služieb by 

takisto mali akceptovať žiadosti používateľov platobných služieb, ktorí sa rozhodli 

neprijímať elektronické správy obsahujúce informácie o poplatkoch za menovú 

konverziu.
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(14) Pravidelné upozornenia sú vhodné v situáciách, keď sa platiteľ zdržiava dlhší čas v 

zahraničí, napríklad keď je platiteľ vyslaný pracovne do zahraničia alebo študuje v 

zahraničí, alebo keď platiteľ pravidelne používa kartu na online nákupy v miestnej 

mene. Povinnosť poskytovať takéto upozornenia by zabezpečila, aby bol platiteľ 

informovaný, keď zvažuje rôzne možnosti menovej konverzie.

(15) Je dôležité, aby sa poskytovateľom platobných služieb uľahčilo vykonávanie 

cezhraničných platieb. Vzhľadom na to by sa mala podporiť štandardizácia týkajúca sa 

najmä používania medzinárodného identifikátora čísla platobného účtu (IBAN) a 

obchodného identifikačného kódu (BIC). Preto je vhodné, aby poskytovatelia 

platobných služieb poskytovali používateľom platobných služieb IBAN a BIC na 

dotknutý účet.

(16) S cieľom zaručiť nepretržité, včasné a účinné poskytovanie štatistiky o platobnej 

bilancii v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) je žiaduce zabezpečiť, aby 

sa naďalej mohli zhromažďovať ľahko dostupné údaje o platbách, ako sú napríklad 

IBAN, BIC a suma transakcie alebo základné súhrnné údaje o platbách v prípade 

rôznych platobných nástrojov, ak proces zhromažďovania údajov nenarušuje 

automatizované spracovanie platieb a ak sa môže plne automatizovať. Toto nariadenie 

sa nedotýka vykazovacích povinností na iné politické účely, ako je napríklad 

predchádzanie praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, alebo na daňové 

účely.
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(17) Príslušné orgány by mali mať právomoc na účinné plnenie svojich monitorovacích 

povinností a prijímanie všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie dodržiavania 

tohto nariadenia poskytovateľmi platobných služieb.

(18) S cieľom zabezpečiť možnosť nápravy v prípadoch nesprávneho uplatňovania tohto 

nariadenia by členské štáty mali zabezpečiť vhodné a účinné postupy sťažností a 

nápravy na riešenie akýchkoľvek sporov medzi používateľom platobných služieb a 

poskytovateľom platobných služieb. Je tiež dôležité, aby sa určili príslušné orgány a 

orgány na rozhodovanie o mimosúdnych sťažnostiach a náprave.

(19) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby príslušné orgány a orgány na rozhodovanie 

o mimosúdnych sťažnostiach a náprave v rámci Únie aktívne spolupracovali na 

hladkom a včasnom riešení cezhraničných sporov podľa tohto nariadenia. Takáto 

spolupráca by mohla mať podobu výmeny informácií týkajúcich sa práva alebo 

právnej praxe v ich jurisdikciách alebo v prípade potreby prenesenia alebo prevzatia 

postupov na podávanie sťažností a nápravu.

(20) Je potrebné, aby členské štáty pre prípad nedodržania súladu s týmto nariadením 

stanovili vo vnútroštátnom práve účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.
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(21) Rozšírenie uplatňovania tohto nariadenia na iné meny ako euro by malo jasné výhody 

obzvlášť z hľadiska počtu platieb, na ktoré by sa vzťahovalo. Mal by sa zabezpečiť 

postup oznamovania, aby sa členským štátom, ktoré nepoužívajú euro ako svoju menu, 

umožnilo rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na cezhraničné platby uskutočňované 

v ich národnej mene.

(22) Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu, Rade, ECB a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní pravidla vyrovnania 

nákladov na cezhraničné platby v eurách s nákladmi na vnútroštátne transakcie v 

národných menách a o účinnosti požiadaviek na informácie o menovej konverzii, ktoré 

sú stanovené v tomto nariadení. Komisia by tiež mala analyzovať ďalšie možnosti a 

technickú uskutočniteľnosť uvedených možností rozšírenia pravidla rovnakých 

poplatkov na všetky meny Únie a ďalšieho zlepšenia transparentnosti a 

porovnateľnosti poplatkov za menovú konverziu, ako aj možnosť strán, iných ako je 

poskytovateľ platobných služieb platiteľa, deaktivovať a aktivovať možnosť 

prijímania menovej konverzie.
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(23) Keďže ciele tohto nariadenia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 

štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 

podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie 

týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
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Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cezhraničné platby a transparentnosť 

poplatkov za menovú konverziu v rámci Únie.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na cezhraničné platby v súlade s ustanoveniami 

smernice EÚ 2015/2366 v eurách alebo v národných menách členských štátov, ktoré 

oznámili rozhodnutie rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na svoju národnú menu 

v súlade s článkom 13 tohto nariadenia.

Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku sa články 4 a 5 uplatňujú na vnútroštátne 

a cezhraničné platby, ktoré sú vyjadrené v eurách alebo v národnej mene členského 

štátu inej ako euro a ktoré zahŕňajú službu menovej konverzie.

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje na platby uskutočnené poskytovateľmi platobných 

služieb na ich vlastný účet alebo na účet ostatných poskytovateľov platobných 

služieb.
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Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „cezhraničná platba“ je elektronicky spracovaná platobná transakcia vykonávaná na 

podnet platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu, pri ktorej sa 

poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb 

príjemcu nachádzajú v rôznych členských štátoch;

2. „vnútroštátna platba“ je elektronicky spracovaná platobná transakcia vykonávaná na 

podnet platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu, pri ktorej sa 

poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb 

príjemcu nachádzajú v tom istom členskom štáte;

3. „platiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá disponuje platobným účtom a ktorá 

povoľuje platobný príkaz z tohto platobného účtu, alebo v prípade, že taký účet 

neexistuje, fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadáva platobný príkaz;

4. „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zamýšľaným príjemcom 

finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom platobnej transakcie;
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5. „poskytovateľ platobných služieb“ je každá z kategórií právnických osôb uvedených 

v článku 1 ods. 1 smernice EÚ 2015/2366 a fyzická alebo právnická osoba uvedená 

v článku 32 uvedenej smernice s výnimkou inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 5 

bodoch 2 až 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ1, ktorým 

členský štát udelil výnimku v zmysle článku 2 ods. 5 smernice EÚ 2015/2366;

6. „používateľ platobných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva 

platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, alebo ako platiteľ aj príjemca;

7. „platobná transakcia“ je úkon, ktorý pozostáva z vkladu, prevodu alebo výberu 

finančných prostriedkov, a to z podnetu platiteľa alebo príjemcu alebo 

prostredníctvom príjemcu, bez ohľadu na akékoľvek súvisiace povinnosti medzi 

platiteľom a príjemcom;

8. „platobný príkaz“ je každý pokyn platiteľa alebo príjemcu svojmu poskytovateľovi 

platobných služieb, ktorým žiada o vykonanie platobnej transakcie;

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k 
činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a 
investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 
2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
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9. „poplatok“ je každá suma, ktorú poskytovateľ platobných služieb účtuje 

používateľovi platobných služieb a ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s platobnou 

transakciou, každá suma, ktorú používateľovi platobných služieb účtuje za službu 

menovej konverzie poskytovateľ platobných služieb alebo strana poskytujúca služby 

menovej konverzie v súlade s článkom 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, alebo ich 

kombinácia;

10. „finančné prostriedky“ sú bankovky a mince, prostriedky prevádzané v 

bezhotovostnej forme a elektronické peniaze vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES1;

11. „spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá koná na iné účely ako účely, ktoré súvisia s jej 

obchodnou činnosťou, podnikaním alebo povolaním;

12. „mikropodnik“ je podnik, ktorý v čase uzavretia zmluvy o poskytovaní platobných 

služieb je podnikom v zmysle definície v článku 1 a článku 2 ods. 1 a 3 prílohy k 

odporúčaniu Komisie 2003/361/ES2;

13. „výmenný poplatok“ je poplatok medzi poskytovateľmi platobných služieb platiteľa 

a príjemcu za každé inkaso;

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES o 16. septembra 2009 o začatí a 
vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického 
peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje 
smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

2 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
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14. „inkaso“ je platobná služba, pri ktorej sa suma transakcie odpisuje z platobného účtu 

platiteľa a platobnú transakciu iniciuje príjemca na základe súhlasu platiteľa, ktorý 

dal príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby alebo 

platiteľovmu vlastnému poskytovateľovi platobných služieb;

15. „systém inkasa“ je spoločný súbor pravidiel, postupov a noriem dohodnutých medzi 

poskytovateľmi platobných služieb na výkon inkasa.

Článok 3

Poplatky za cezhraničné platby a zodpovedajúce vnútroštátne platby

1. Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných 

služieb v súvislosti s cezhraničnými platbami v eurách, sú rovnaké ako poplatky, 

ktoré tento poskytovateľ platobných služieb účtuje za zodpovedajúce vnútroštátne 

platby v tej istej hodnote v národnej mene členského štátu, v ktorom sa nachádza 

poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb.
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2. Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných 

služieb v súvislosti s cezhraničnými platbami v národnej mene členského štátu, ktorý 

oznámil svoje rozhodnutie rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na svoju národnú 

menu v súlade s článkom 13, sú rovnaké ako poplatky, ktoré tento poskytovateľ 

platobných služieb účtuje používateľom platobných služieb za zodpovedajúce 

vnútroštátne platby v tej istej hodnote a v rovnakej mene.

3. Pri posudzovaní výšky poplatkov za cezhraničnú platbu na účely dodržiavania 

odseku 1 určí poskytovateľ platobných služieb zodpovedajúcu vnútroštátnu platbu. 

Ak to príslušné orgány považujú za nevyhnutné, vydajú usmernenia na určenie 

zodpovedajúcich vnútroštátnych platieb. V záujme zabezpečenia súladu usmernení 

pre zodpovedajúce vnútroštátne platby príslušné orgány aktívne spolupracujú v rámci 

Výboru pre platby zriadeného článkom 85 ods. 1 smernice 2007/64/ES.

4. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na poplatky za menovú konverziu.
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Článok 4

Poplatky za menovú konverziu vzťahujúce sa na transakcie viazané na kartu

1. Pokiaľ ide o požiadavky na informácie o poplatkoch za menovú konverziu 

a o uplatniteľnom výmennom kurze, ako sa stanovuje v článku 45 ods. 1, článku 52 

bode 3 a článku 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, poskytovatelia platobných 

služieb a strany poskytujúce služby menovej konverzie v bankomate alebo na mieste 

predaja, ako je uvedené v článku 59 ods. 2 uvedenej smernice, vyjadria celkové 

poplatky za menovú konverziu ako percentuálnu prirážku k poslednému dostupnému 

referenčnému výmennému kurzu eura, ktorý oznámila Európska centrálna banka 

(ďalej len „ECB“). Uvedená prirážka sa oznámi platiteľovi pred začatím platobnej 

transakcie.

2. Poskytovatelia platobných služieb tiež zverejnia prirážku uvedenú v odseku 1, a to 

zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom prostredníctvom široko dostupnej 

a ľahko prístupnej elektronickej platformy.

3. Okrem informácií uvedených v odseku 1 strana poskytujúca službu menovej 

konverzie v bankomate alebo na mieste predaja poskytne platiteľovi pred začatím 

platobnej transakcie tieto informácie:
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a) sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi v mene používanej príjemcom;

b) sumu, ktorú má platiteľ zaplatiť v mene účtu platiteľa.

4. Strana poskytujúca služby menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja 

jasne uvádza informácie uvedené v odseku 1 v bankomate alebo na mieste predaja. 

Uvedená strana pred začatím platobnej transakcie informuje platiteľa aj o možnosti 

platby v mene používanej príjemcom a následnom vykonaní menovej konverzie 

poskytovateľom platobných služieb platiteľa. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 

sa platiteľovi poskytnú aj na trvanlivom nosiči po začatí platobnej transakcie.

5. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa pošle platiteľovi elektronickú správu 

obsahujúcu informácie uvedené v odseku 1 pre každú platobnú kartu, ktorú 

platiteľovi vydal poskytovateľ platobných služieb platiteľa a ktorá je spojená s tým 

istým účtom, a to bez zbytočného odkladu potom, ako poskytovateľ platobných 

služieb platiteľa prijme platobný príkaz na výber hotovosti v bankomate alebo na 

platbu na mieste predaja v akejkoľvek mene Únie, ktorá je odlišná od meny účtu 

platiteľa.
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Bez ohľadu na prvý pododsek sa takáto správa zašle jedenkrát v každom mesiaci, 

v ktorom poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijme od platiteľa platobný 

príkaz v rovnakej mene.

6. Poskytovateľ platobných služieb sa s používateľom platobných služieb dohodne na 

široko dostupnom a ľahko prístupnom elektronickom komunikačnom kanáli alebo 

kanáloch, prostredníctvom ktorých bude poskytovateľ platobných služieb zasielať 

správy uvedené v odseku 5.

Poskytovateľ platobných služieb ponúkne používateľom platobných služieb možnosť 

odmietnuť zasielanie elektronických správ uvedených v odseku 5.

Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť, 

že odsek 5 a tento odsek sa neuplatňujú úplne alebo čiastočne, ak používateľ 

platobných služieb nie je spotrebiteľom.

7. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú bezplatne a neutrálnym 

a zrozumiteľným spôsobom.
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Článok 5

Poplatky za menovú konverziu vzťahujúce sa na úhrady

1. Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa ponúka službu menovej konverzie 

v súvislosti s úhradou v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 4 bode 24 smernice 

(EÚ) 2015/2366, ktorá sa začala priamo online prostredníctvom webového sídla 

alebo aplikácie mobilného bankovníctva poskytovateľa platobných služieb, 

poskytovateľ platobných služieb informuje s ohľadom na článok 45 ods. 1 a 

článok 52 bod 3 uvedenej smernice platiteľa pred začatím platobnej transakcie 

jasným, neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom o odhadovaných poplatkoch za 

služby menovej konverzie, ktoré sa vzťahujú na úhradu.

2. Pred začatím platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb oznámi jasným, 

neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom platiteľovi odhadovanú celkovú sumu 

úhrady v mene účtu platiteľa vrátane všetkých poplatkov za transakciu a všetkých 

poplatkov za menovú konverziu. Poskytovateľ platobných služieb oznámi aj 

odhadovanú sumu, ktorá sa má zaslať príjemcovi v mene používanej príjemcom.
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Článok 6

Opatrenia na uľahčenie automatizácie platieb

1. Poskytovateľ platobných služieb, ak je to možné, oznámi používateľovi platobných 

služieb medzinárodný identifikátor čísla platobného účtu (IBAN) používateľa 

platobných služieb a obchodný identifikačný kód (BIC) poskytovateľa platobných 

služieb.

Okrem toho poskytovateľ platobných služieb, ak je to možné, uvedie IBAN 

používateľa platobných služieb a BIC poskytovateľa platobných služieb na výpisoch 

z účtu alebo v prílohe k výpisom z účtu.

Poskytovateľ platobných služieb poskytuje užívateľovi platobných služieb 

informácie podľa tohto odseku bezplatne.
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2. Poskytovateľ platobných služieb môže používateľovi platobných služieb účtovať 

dodatočné poplatky k poplatkom podľa článku 3 ods. 1, ak tento používateľ dá 

poskytovateľovi platobných služieb pokyn na vykonanie cezhraničnej platby bez 

uvedenia čísla IBAN a v náležitých prípadoch v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/20121 bez uvedenia kódu BIC prináležiaceho 

platobnému účtu v inom členskom štáte. Tieto poplatky sú primerané a zodpovedajú 

nákladom. Poskytovateľ platobných služieb sa na týchto poplatkoch dohodne s 

používateľom platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb oznámi 

používateľovi platobných služieb výšku dodatočných poplatkov v dostatočnom 

predstihu predtým, než je používateľ platobných služieb takouto dohodou viazaný.

3. Ak je to vhodné so zreteľom na charakter príslušnej platobnej transakcie, pri každej 

fakturácii tovaru a služieb v Únii dodávateľ tovaru a služieb, ktorý prijíma platby, 

ktoré sa spravujú týmto nariadením, oznámi svojim zákazníkom svoje IBAN a BIC 

svojho poskytovateľa platobných služieb.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, 
ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).
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Článok 7

Vykazovacia povinnosť na účely platobnej bilancie

1. Členské štáty nesmú stanoviť vnútroštátne vykazovacie povinnosti založené na 

bankovom zúčtovaní uložené poskytovateľom platobných služieb na účely štatistiky 

platobnej bilancie, ktoré sa týkajú platobných transakcií ich zákazníkov.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty môžu zbierať súhrnné údaje alebo 

iné relevantné, ľahko dostupné informácie, ak takýto zber nemá vplyv na 

automatizované spracovanie platieb a poskytovatelia platobných služieb ho môžu 

plne automatizovať.

Článok 8

Príslušné orgány

Členské štáty určia príslušné orgány zodpovedné za zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene týkajúcej sa príslušných 

orgánov, o ktorých bola informovaná v súlade s článkom 9 druhým odsekom nariadenia (ES) 

č. 924/2009.

Členské štáty stanovia, aby príslušné orgány účinne monitorovali dodržiavanie tohto 

nariadenia a prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie tohto dodržiavania.
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Článok 9

Postupy podávania sťažností pre údajné porušenie tohto nariadenia

1. Členské štáty zabezpečia postupy, ktoré umožnia používateľom platobných služieb a 

ostatným zúčastneným stranám podávať sťažnosti príslušným orgánom v súvislosti s 

údajnými porušeniami tohto nariadenia poskytovateľmi platobných služieb.

2. V prípade potreby a bez toho, aby bolo dotknuté právo začať súdne konanie v súlade 

s vnútroštátnym procesným právom, príslušné orgány musia informovať každú 

stranu, ktorá podala sťažnosť, o existencii postupov na mimosúdne podávanie 

sťažností a nápravu stanovených v súlade s článkom 10.

Článok 10

Postupy na mimosúdne podávanie sťažností a nápravu

1. Členské štáty stanovia primerané a účinné postupy na mimosúdne podávanie 

sťažností a nápravu s cieľom riešiť spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tohto nariadenia medzi používateľmi platobných služieb a ich 

poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia zodpovedné 

orgány.
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2. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene týkajúcej sa orgánov, 

o ktorých bola informovaná v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 

924/2009.

3. Členské štáty môžu stanoviť, že tento článok sa uplatňuje iba na používateľov 

platobných služieb, ktorí sú spotrebiteľmi alebo mikropodnikmi. V takom prípade 

členské štáty príslušne informujú Komisiu.

Článok 11

Cezhraničná spolupráca

Príslušné orgány a orgány zodpovedné za postupy mimosúdneho podávania sťažností a 

nápravy rôznych členských štátov uvedené v článkoch 8 a 10 aktívne a pohotovo 

spolupracujú pri riešení cezhraničných sporov. Členské štáty zabezpečia, aby sa takáto 

spolupráca uskutočňovala.
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Článok 12

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto 

nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 

sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty bezodkladne informujú 

Komisiu o každej zmenu, ktorá ovplyvní pravidlá a opatrenia, ktoré jej boli oznámené v 

súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 924/2009.

Článok 13

Uplatňovanie na iné meny ako euro

Členský štát, ktorý nepoužíva euro ako svoju menu a ktorý sa rozhodne rozšíriť uplatňovanie 

tohto nariadenia na svoju národnú menu, túto skutočnosť oznámi Komisii. 

Toto oznámenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Rozšírené uplatňovanie 

tohto nariadenia na národnú menu dotknutého členského štátu nadobudne účinnosť 14 dní po 

takom uverejnení.



- 28 -

Článok 14

Preskúmanie

1. Komisia do 19. apríla 2022 predloží Európskemu parlamentu, Rade, ECB 

a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní a vplyve 

tohto nariadenia, ktorá obsahuje najmä:

a) hodnotenie spôsobu, akým poskytovatelia platobných služieb uplatňujú 

článok 3 tohto nariadenia;

b) hodnotenie vývoja objemu a poplatkov, pokiaľ ide o vnútroštátne a cezhraničné 

platby v národných menách členských štátov a v eurách od dátumu prijatia 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/5181, konkrétne 

19. marca 2019;

c) hodnotenie vplyvu článku 3 tohto nariadenia na vývoj poplatkov za menovú 

konverziu a iných poplatkov súvisiacich s platobnými službami pre platiteľov 

aj príjemcov;

d) hodnotenie odhadovaného vplyvu zmeny článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, 

ktorou sa zahŕňajú meny všetkých členských štátov;

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 z 19. marca 2019, ktorým sa 
mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby 
v Únii a o poplatky za menovú konverziu (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 36).
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e) hodnotenie toho, ako poskytovatelia služieb menovej konverzie uplatňujú 

požiadavky na informácie stanovené v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia 

a vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonáva článok 45 ods. 1, 

článok 52 bod 3 a článok 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, a či sa týmito 

pravidlami zvýšila transparentnosť poplatkov za menovú konverziu;

f) hodnotenie, či a do akej miery poskytovatelia služieb menovej konverzie čelili 

ťažkostiam pri praktickom uplatňovaní článkov 4 a 5 tohto nariadenia 

a vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 45 ods. 1, 

článok 52 bod 3 a článok 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366;

g) analýzu nákladov a prínosov komunikačných kanálov a technológií, ktoré 

poskytovatelia služieb menovej konverzie používajú alebo majú k dispozícii 

a ktoré môžu ďalej zlepšiť transparentnosť poplatkov za menovú konverziu, 

vrátane hodnotenia toho, či existujú určité kanály, ktoré by poskytovatelia 

platobných služieb mali mať povinnosť ponúkať, pokiaľ ide o zasielanie 

informácií uvedených v článku 4; táto analýza zahŕňa aj posúdenie technickej 

uskutočniteľnosti poskytnutia informácií uvedených v článku 4 ods. 1 a 3 tohto 

nariadenia súčasne pred začatím každej transakcie ku všetkým možnostiam 

menovej konverzie, ktoré sú k dispozícii v bankomate alebo na mieste predaja;
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h) analýzu nákladov a prínosov zavedenia možnosti pre platiteľov zablokovať 

možnosť menovej konverzie ponúkanú stranou inou, než je poskytovateľ 

platobných služieb platiteľa, v bankomate alebo na mieste predaja, a zmeniť 

v uvedenej súvislosti svoje preferencie;

i) analýzu nákladov a prínosov zavedenia požiadavky, aby poskytovateľ 

platobných služieb platiteľa pri poskytovaní služieb menovej konverzie 

v súvislosti s jednotlivou platobnou transakciou uplatňoval pri zúčtovaní 

a vyrovnaní transakcie kurz menovej konverzie platný v čase začatia 

transakcie.

2. Správa uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aspoň na obdobie od 15. decembra 2019 

do 19. októbra 2021. Komisia môže pri príprave správy použiť údaje zhromaždené 

členskými štátmi v súvislosti s odsekom 1 a zohľadní špecifiká rôznych platobných 

transakcií, pričom rozlíši najmä transakcie začaté v bankomate a na mieste predaja.
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Článok 15

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 924/2009 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s 

tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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PRÍLOHA I
Zrušené nariadenie so zoznamom jeho neskorších zmien

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 924/2009
(Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 260/2012
(Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22)

(Iba odkazy na články 2, 3, 4, 5, 7 a 8 
uvedené v článku 17)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/518
(Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 36)

_____________
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PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 924/2009 Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1, 2 a 3 Článok 1 ods. 1, 2 a 3

Článok 1 ods. 4 -

Článok 2 Článok 2

Článok 3 ods. 1 Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 1a Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2 Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 4 Článok 3 ods. 4

Článok 3a Článok 4

Článok 3b Článok 5

Článok 4 ods. 1 Článok 6 ods. 1

Článok 4 ods. 3 Článok 6 ods. 2

Článok 4 ods. 4 Článok 6 ods. 3

Článok 5 Článok 7

Článok 6 -

Článok 7 -

Článok 9 prvý odsek Článok 8 prvý odsek

Článok 9 druhý odsek Článok 8 druhý odsek

Článok 9 tretí odsek -

Článok 9 štvrtý odsek Článok 8 tretí odsek

Článok 10 ods. 1 prvý pododsek Článok 9 ods. 1

Článok 10 ods. 1 druhý pododsek -

Článok 10 ods. 2 Článok 9 ods. 2

Článok 11 Článok 10

Článok 12 Článok 11
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Článok 13 Článok 12

Článok 14 ods. 1 Článok 13

Článok 14 ods. 2 -

Článok 14 ods. 3 -

Článok 15 Článok 14

Článok 16 Článok 15

Článok 17 Článok 16

- Príloha I

- Príloha II

_____________


