Vyjádření k přechodnému období podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
Praha, 10. ledna 2018

Podpořit kvalitu stávajících a vznik nových finančních služeb je hlavní cíl nového zákona o
platebním styku. Tento zákon transponuje do českého právního řádu evropskou směrnici o
platebních službách, která otevírá bankovní infrastrukturu třetím stranám. Tyto třetí strany,
malé technologické fintech firmy, ale i virtuální nebo tradiční banky, poskytují finanční
služby, které doplňují nebo zlepšují aktuální nabídku na trhu. Nový zákon přináší povinnost
provozovatelům nebo účastníkům platebního systému povolit přístup třetím stranám k
tomuto systému a zároveň upravuje podmínky otevření bankovní infrastruktury. Z tohoto
důvodu všechny firmy, které již dnes poskytují služby informování o platebním účtu
(například aplikace na řízení osobních financí nebo získání výpisu z účtu) nebo nepřímého
dání platebního příkazu, musí nově, tj. od 13. ledna 2018, zažádat o licenci u České národní
banky.
Jelikož ve většině členských států EU, včetně České republiky, je možno zažádat o
oprávnění až k 13. lednu, a jeho vyřízení trvá minimálně tři měsíce, směrnice nařizuje
členským státům, aby v přechodném období nezakazovaly firmám, které na trhu působily
před 12. ledna 2016,pokračovat v jejich činnosti. V České republice existují firmy (třetí
strany), které tyto služby již nabízejí - bezpečně a ve spolupráci s bankami - a nyní připravují
žádost o udělení oprávnění, aby v jejich poskytování mohly pokračovat. Bohužel, část z nich
vznikla po lednu 2016 a proto se ustanovení směrnice na ně přímonevztahuje. Je proto
možné, že jim banka - jakožto ještě nelicencovanému subjektu - v obavě z potenciálního
jednání v rozporu se zákonem omezí přístup k datům i přesto, že k tomuto své svolení
poskytl majitel účtu a banka s konkrétní třetí stranou má již dlouhodobý vztah. Snad se tato
negativní očekávání nenaplní.
České fintech firmy se tak dostávají do situace, která narušuje jejich legitimní očekávání
pokračovat v podnikání a jsou znevýhodněny vůči zahraničním subjektům, na než se
vztahuje ustanovení evropské směrnice a které o licenci ve svém členském státě mohly
zažádat dříve nebo pro ně jejich národní regulátor zřídil výhodnější podmínky pro přechodné
období. Za správné řešení vzniklé situace považujeme, aby ČNB doporučila bankám nadále
poskytovat přístup k účtu všem nově regulovaným třetím stranám se sídlem v České
republice, které na trhu existují alespoň rok a o udělení licence zažádají bez zbytečného
odkladu po vstoupení nového zákona v platnost. Takový přístup je nepochybně v souladu
s účelem a cíli nové právní úpravy.

