
 

1 
 

DATUM: 7. 6. 2022 

  

Seznam popisu činností vykonávaných v souladu s § 3 odst. 3 

písm. c) bodem 4 a § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku 

 

Úvod 

Ustanovení § 252 odst. 1 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“) stanoví, 

že „Osoba, která provádí platby prostřednictvím nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4, 

oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance způsob, jakým tyto platby provádí, jestliže 

objem těchto plateb za posledních 12 měsíců poprvé přesáhne částku odpovídající 1 000 000 eur.“.  

 

Ustanovení § 252 odst. 2 ZPS stanoví, že „Osoba, která začne provádět platby uvedené v § 3 odst. 

3 písm. e), oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance způsob, jakým tyto platby 

provádí.“. 

 

Ustanovení § 252 odst. 3 ZPS stanoví, že „Česká národní banka na základě oznámení podle 

odstavců 1 a 2 uveřejní na svých internetových stránkách seznam popisu činností vykonávaných 

v souladu s § 3 odst. 3 písm. c) bodem 4 a § 3 odst. 3 písm. e).“.  

 

Dle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 ZPS „Platební službou není vydávání ani platba prováděná 

prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách 

využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů 

anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb.“.1  

 

Dle § 3 odst. 3 písm. e) ZPS „Platební službou není platba prováděná poskytovatelem služby 

elektronických komunikací nebo operátorem podle zákona o elektronických komunikacích, jestliže 

částka platby odpovídá nejvýše 50 eurům, celková částka plateb, ke kterým dal příkaz jeden koncový 

uživatel, provedených za 1 měsíc odpovídá nejvýše 300 eurům a 

1. platba slouží k zaplacení za digitální obsah nebo hlasové služby, nebo 

2. platba je prováděna prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení za účelem zaplacení 

za vstupenky nebo jízdenky nebo za charitativním účelem.“. 2 

                                                
1 Relevantní je též důvodová zpráva k § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 ZPS: „Příkladem omezeného okruhu zboží a služeb jsou některé typy palivových karet. 

Omezený rozsah zboží a služeb je třeba spatřovat v možnosti nákupu položek věcně spolu souvisejících; kupříkladu možnost nákupu veškerého zboží, které 
lze zakoupit na čerpací stanici, již tuto část výjimky nesplňuje. Naopak palivová karta, která umožňuje zakoupit jen položky bezprostředně související 
s provozem vozidla, by podmínky pro aplikaci výjimky splňovat měla.“ 
2 K bližšímu vymezení viz též bod 16 preambule směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu: „Vynětí určitých platebních transakcí 
prováděných pomocí telekomunikačních zařízení nebo informačních technologií by se mělo zaměřovat specificky na mikroplatby za digitální obsah a hlasové 
služby. Dále by měly být výslovně zmíněny platební transakce související s nákupem elektronických lístků a vstupenek, aby byl zohledněn vývoj v oblasti 



 

2 
 

 

Česká národní banka tímto zveřejňuje seznam popisu těchto činností, který je průběžně aktualizován 

v souvislosti s obdrženými oznámeními podle § 252 odst. 1 a 2 ZPS.  

 

 

1. Seznam popisu činností vykonávaných v souladu s § 3 odst. 3 písm. c) 

bodem 4 ZPS 
 

1.1. Vydávání palivových karet, které slouží k provádění plateb za zboží a služby bezprostředně 

související s provozem vozidla (např. paliva, maziva, provozní kapaliny a opravy) v sítích 

více provozovatelů čerpacích stanic. 

 

1.2. Vydávání palivových karet, které slouží k provádění plateb za jakékoliv zboží a služby, v síti 

provozovatele čerpacích stanic, který je vydavatelem dané čerpací karty. 

 

1.3. Platby za digitální obsah v rámci online her nabízených provozovatelem jedné sociální sítě 

při použití speciálního herního účtu sloužícího výhradně k provádění plateb za tento obsah. 

 

1.4. Vydávání fyzických či digitálních dárkových karet, které slouží k provádění plateb za úzce 

vymezený sortiment digitálního obsahu v rámci internetového obchodu provozovaného 

vydavatelem těchto karet, přičemž tento digitální obsah lze konzumovat pouze na zařízení 

s operačním systémem vydavatele. 

 

1.5. Provozování systému umožňujícího využití předplaceného účtu pro cestovní kanceláře 

a agentury, přičemž prostředky uložené na tomto účtu slouží výhradně k zaplacení 

za služby letecké dopravy a zboží s ní velmi úzce související. 

 

1.6. Vydávání karet, které slouží k placení jízdného a dalších souvisejících služeb v systémech 

integrované hromadné dopravy v rámci konkrétně určeného regionu nebo kraje. Zboží a 

služby, za které je možné touto kartou platit spolu funkčně souvisí a všechny subjekty jsou 

do daného systému smluvně zapojeny 

 

1.7. Vydávání předplacené karty s možností jednorázového dobití omezenou částkou, kterou je 

možné uplatnit na nákup zboží a služeb v prodejnách a prodejních místech výhradně 

jednoho nákupního centra. 

 

                                                
plateb zejména v situacích, kdy si klienti mohou prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného zařízení z jakéhokoli místa kdykoliv objednat, zaplatit a získat 
elektronické lístky či vstupenky a potvrdit jejich platnost. Elektronické lístky a vstupenky umožňují a usnadňují poskytování služeb, které by si spotřebitelé 
jinak mohli zakoupit v podobě papírového lístku či vstupenky, a zahrnují dopravu, zábavu, parkování a vstup do určitých míst, nezahrnují však fyzické zboží. 

Snižují tím tak náklady na výrobu a distribuci spojené s tradičními způsoby výdeje papírových vstupenek a zvyšují pohodlí klientů tím, že poskytují nové 
a jednoduché způsoby jejich zakoupení. Za účelem snížení zátěže subjektů, které shromažďují dary na dobročinné účely, by měly být rovněž vyňaty platební 
transakce prováděné v souvislosti s těmito dary.“ 
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1.8. Provozování zúčtovacího centra pro omezený okruh účastníků, prostřednictvím kterého jsou 

hrazeny pouze platby za uzavřený počet služeb jedné kategorie, které jsou funkčně 

propojeny a souvisejí s činností provozovatele. 

 

2. Seznam popisu činností vykonávaných v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) 

ZPS 

 

2.1. Drobné platby za digitální obsah, hlasové a další služby (zejména jízdné, vstupenky, 

rezervace vstupů, dary na dobročinné účely, parkovné, regulační poplatek ve zdravotnictví, 

cestovní pojištění, televizní hlasování) prováděné prostřednictvím mobilního zařízení. Nelze 

platit za fyzické zboží. Částka jedné platby odpovídá nejvýše 50 eurům, celková částka 

plateb, ke kterým dal příkaz jeden koncový uživatel, provedených za 1 měsíc odpovídá 

nejvýše 300 eurům. 

 

 


