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Role ČNB 

• ČNB pečuje o plynulost a hospodárnost platebního styku        
a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti 
platebních systémů a na jejich rozvoji. 

• co nejhladší průběh plateb v české ekonomice (hotovostní i 
bezhotovostní), 

• rozvoj digitálních finančních služeb dává prostor pro růst 
produktivity hospodářství. 
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Moderní finanční služby v ČR 

• Rozporuplnost 

• světová špička v používání bezkontaktních karetních plateb, 

    ALE 

• zůstáváme jednou z ekonomik, které si udržují vysoký podíl 
hotovosti v oběhu 

o většina objemu transakcí platebními kartami = výběr 
hotovosti z bankomatů. 

• Otázka critical mass? 
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Směrnice o platebních službách – PSD2 

• Směrnice PSD2 nabyla účinnosti 13. 1. 2018 a ČR je jedním     
z osmi členských států EU, které ji transponovaly včas. 

• Je třeba se vyrovnat s částečnou protichůdností dvou hlavních 
cílů PSD2 

• bezpečnost plateb a účtů vs. 

• přístup třetích stran k platebním účtům. 

 

• „Porodní bolesti“  

• vágnost regulace – kompromisy, nejasnosti, 

• nákladnost realizace, 

• nedostatečnost záběru – nedává prostor k budování 
smysluplných obchodních modelů. 
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Technická standardizace 

• Regulační technické normy budou platit od 14. 9. 2019 

• technické specifikace rozhraní PSD2 (API či upravené uživatelské 
rozhraní) a testovací verze by měly být dostupné nejpozději od 
14. 3. 2019, 

• ďábel je v (nedostatku) detailu… 

• V přechodném období platí základní zákonná úprava ČR v této 
oblasti (zákon o platebním styku),  

• seminář ČNB v říjnu 2017 pro banky a fintech společnosti, 

• společné sdělení ČNB a MF z prosince 2017 – postup pro 
zajištění bezpečnosti a souladu se zákonem. 

• přístup třetích stran na účty a k informacím je nyní možno 
realizovat dvěma způsoby: 

• screen scraping (strojové čtení uživatelského rozhraní), 

• API (application programming interface, rozhraní umožňující 
strojovou komunikaci). 

• Po vstupu RTS v účinnost 

• ČNB preferuje API, 

• otázka nutnosti záložního řešení (s identifikací 3. strany). 
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Česká řešení pro open banking 

• Sladění aktivit českých bank v souvislosti s novou legislativou 
jednoznačně podporujeme:  

• je to efektivní způsob pro banky i třetí strany a přehlednější 
způsob pro regulátora a dohled, 

• konstruktivní přístup je smysluplný: open banking je budoucnost. 
 

• Nicméně individuální řešení budou respektována, pokud budou 
v souladu s legislativou. 
 

• Legislativa už je známá, je potřeba ji vyjasnit pro všechny. 

• Na která data mají třetí strany nárok? (stav účtu a transakce) 
 

• Banky už nyní mohou své API využívat, některé tak již činí. 

• Nejzajímavější obchodní modely s využitím API budou nad rámec 
PSD2. 
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Jak dále přispěje ČNB 

• Role ČNB je založena na jejích kompetencích: 

• licencování třetích stran, 

• dohled nad dodržováním zákona o platebním styku a souvisejících 
přímo účinných prováděcích nařízení k PSD2, 

• oversight – podporování efektivity platebních systémů                
a platebních prostředků. 

 

• Projekt okamžitých plateb 

• očekávané spuštění na konci letošního roku (k 1. 11. 2018), 

• ČNB úzce spolupracuje s ČBA a podněcuje banky k využití 
platformy okamžitých plateb pro atraktivní klientské služby, jako 
jsou například P2P mobilní platby, 

• zvýší atraktivitu a konkurenceschopnost inicializace plateb třetími 
stranami. 
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Děkuji za pozornost 

www.cnb.cz 
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