TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice: 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 v znení korigenda k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366

Smernica

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky

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 v znení korigenda k smernici Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/2366

Návrh zákona z .... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií
na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „492/2009“)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „391/2015“)

1
Článok
(Č, O,
V, P)
Č 37
O2

2
Text

2. Členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia služieb vykonávajúci buď činnosti
uvedené v článku 3 písm. k) bodoch i) a ii) alebo vykonávajúci obe činnosti, v
prípade ktorých celková hodnota platobných transakcií vykonaných za
predchádzajúcich 12 mesiacov presahuje sumu 1 milión EUR, zaslali príslušným
orgánom oznámenie obsahujúce opis ponúkaných služieb a uviedli, na základe
ktorej výnimky uvedenej v článku 3 písm. k) bodoch i) a ii) sa má činnosť
vykonávať.
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Spôsob
Číslo
Článok
Text
Zhoda Poznámky
transp. predpisu (Č, §,
(N, O,
O, V, P)
D, n.a.)
N
492/2009 § 97a (9) Ak celková hodnota platobných operácií limitovaného poskytovateľa Ú
a návrh O 9 a 10 vykonaných za predchádzajúcich 12 mesiacov presahuje sumu 1 000 000
eur, je tento povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska túto
zákona
skutočnosť, oznámiť či poskytuje služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého
čl. XI
bodu alebo druhého bodu, a zároveň oznámiť opis týchto poskytovaných
služieb.
(10) Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia podľa odseku 9
zapíše limitovaného poskytovateľa do zoznamu limitovaných
poskytovateľov podľa § 74 ods. 1 písm. f) alebo informuje limitovaného
poskytovateľa o tom, že sa na činnosť limitovaného poskytovateľa
nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. k) prvého alebo druhého bodu.

Príslušný orgán prijme na základe uvedeného oznámenia riadne odôvodnené
rozhodnutie na základe kritérií uvedených v článku 3 písm. k) v prípade, že sa táto
činnosť nekvalifikuje ako obmedzená sieť, a informuje o tom poskytovateľa
služieb.

Č 52
Informácie a podmienky
O 5 P f) Členské štáty zabezpečia, aby sa používateľovi platobných služieb poskytli tieto
informácie a podmienky:
5. v súvislosti s bezpečnostnými a nápravnými opatreniami:
f) zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za iniciovanie alebo vykonanie
platobných transakcií v súlade s článkami 89 a 90;

N

492/2009
a návrh
zákona
čl. XI

1

§ 31
O5
P f)

(5) Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie o
f) o bezpečnostných opatreniach a opravných opatreniach v tomto rozsahu:
1. ak je to možné, opis opatrení, ktoré má prijať používateľ platobných
služieb na zachovanie bezpečnosti platobného nástroja a spôsob
informovania poskytovateľa platobných služieb podľa § 26 písm. b),
2. spôsob bezpečného postupu oznamovania poskytovateľa platobných

Ú

služieb, ktorým informuje používateľa platobných služieb pri podozrení z
podvodu, pri podvode alebo pri bezpečnostnej hrozbe,
3. podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje
právo zablokovať platobný prostriedok podľa § 28 ods. 2 a 3, ak to bolo
dohodnuté,
4. zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12
vrátane informácie o konkrétnej sume podľa § 12 ods. 1,
5. spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných platobných operácií alebo
nesprávne vykonaných platobných operácií podľa § 9 používateľom
platobných služieb poskytovateľovi platobných služieb, ako aj zodpovednosť
poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné operácie podľa
§11,
6. zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie, chybné
vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobných operácií podľa § 22
a 22a,
O7

7. v súvislosti s právom na nápravu:
a) akákoľvek zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová
zmluva a/alebo príslušné súdy;
b) postupy alternatívneho riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných
služieb využiť v súlade s článkami 99 až 102.

Č 61
O1

Rozsah pôsobnosti
1. Ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom, používateľ platobných
služieb a poskytovateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť, že článok 62 ods. 1,
článok 64 ods. 3 a články 72, 74, 76, 77, 80, 89 a 90 sa neuplatňujú v plnom
rozsahu ani čiastočne. Používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných
služieb si môžu tiež dohodnúť iné lehoty, než sú lehoty stanovené v článku 71.
Vrátenie finančných prostriedkov pri platobných transakciách iniciovaných
príjemcom platby alebo prostredníctvom neho
1. Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ nárok na vrátenie finančných
prostriedkov od poskytovateľa platobných služieb v prípade autorizovanej
platobnej transakcie iniciovanej príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom, ak
sa už táto transakcia vykonala, pokiaľ sú splnené obe tieto podmienky:
a) autorizácia nestanovila konkrétnu sumu platobnej transakcie, keď sa autorizácia
vykonala;
b) suma platobnej transakcie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene
očakávať vzhľadom na zvyčajné predchádzajúce výdavky, podmienky uvedené v
rámcovej zmluve a príslušné okolnosti prípadu.

Č 76
O1

P h)

h) o práve na nápravu v tomto rozsahu:
1. zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva
alebo príslušný súd,
2. postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ
platobných služieb využiť podľa § 89 až 93.
(1) Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa
môžu písomne dohodnúť, že ustanovenia § 3 ods. 3 a 4, § 6, § 8 ods. 3, § 10,
§ 12 až 14, § 22, § 22a a 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3 a § 98 ods. 2 sa v
celom rozsahu alebo sčasti neuplatňujú, ak používateľ platobných služieb nie
je spotrebiteľom. Zmluvné strany podľa tohto odseku si môžu písomne
dohodnúť aj inú lehotu, než je lehota vymedzená v § 9.
(1) Platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho
poskytovateľa platobných služieb pri autorizovanej platobnej operácii
vykonanej na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo
prostredníctvom príjemcu, ak

N

492/2009
a návrh
zákona
čl. XI

§ 98
O1

N

492/2009

§ 13
O1

a) v čase autorizácie nebola určená konkrétna suma platobnej operácie a
b) suma platobnej operácie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ
odôvodnene očakávať vzhľadom na jeho zvyčajné predchádzajúce výdavky,
podmienky uvedené v rámcovej zmluve a okolnosti súvisiace s platobnou
operáciou.
O2

Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb nesie platiteľ dôkazné bremeno
týkajúce sa splnenia takýchto podmienok.
Vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej
transakcie. Dátum pripísania finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa
nesmie byť neskorší než dátum, keď sa suma odpísala.

2

(2) Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ
informácie o vykonanej platobnej operácii podľa odseku 1 v lehote podľa §
14 ods. 2; vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej
platobnej operácie vrátane súvisiacich poplatkov. Dátum pripísania
vrátených finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nemôže byť
neskorší ako dátum, keď bola suma finančných prostriedkov odpísaná z
platobného účtu platiteľa.

Ú

Ú

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, členské štáty zabezpečia, že
okrem práva uvedeného v prvom pododseku tohto odseku má v prípade inkás
uvedených v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 260/2012 platiteľ bezpodmienečné právo
na vrátenie finančných prostriedkov v lehote stanovenej v článku 77 tejto
smernice.

492/2009
a návrh
zákona
čl. XI

Č 91

Dodatočná finančná náhrada
Každá finančná náhrada, ktorá je dodatočná k náhrade stanovenej v tomto oddiele,
sa môže určiť podľa príslušného práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi
používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb.

N

492/2009
a návrh
zákona
čl. XI

Č 92
O1

Právo na náhradu
1. Ak zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb podľa článkov 73, 89 a 90
možno prisúdiť inému poskytovateľovi platobných služieb alebo
sprostredkovateľovi, tento poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ
nahradí prvému poskytovateľovi platobných služieb všetky straty vzniknuté alebo
sumy zaplatené podľa článkov 73, 89 a 90. Zahŕňa to aj náhradu v prípade, že
niektorý z poskytovateľov platobných služieb nepoužil silnú autentifikáciu
zákazníka.
KAPITOLA 4
Ochrana údajov
Článok 94
Ochrana údajov
1. Členské štáty povolia spracúvanie osobných údajov platobnými systémami a
poskytovateľmi platobných služieb, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
predchádzania, vyšetrovania a odhaľovania platobných podvodov. Poskytovanie
informácií jednotlivcom o spracúvaní osobných údajov, toto spracúvanie takýchto
osobných údajov a akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov na účely tejto
smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES, vnútroštátnymi
pravidlami, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a s nariadením (ES) č.
45/2001.

N

492/2009
a návrh
zákona
čl. XI

N

492/2009

Č 94
O1

3

(3) Ak ide o inkaso, v rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ má
nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa
platobných služieb, aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných
prostriedkov podľa odseku 1 okrem inkasa podľa odseku 5. Ak ide o inkaso
podľa osobitného predpisu,17a) platiteľ má nárok na bezpodmienečné
vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných
služieb v lehote podľa § 14 ods. 2, aj keď nie sú splnené podmienky na
vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1.
§ 23 Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z
omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa § 21 až 22a sa postupuje
podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi používateľom platobných služieb
a jeho poskytovateľom platobných služieb alebo medzi používateľom
platobných služieb a poskytovateľom platobných iniciačných služieb.
§ 24 O Ak je za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie
1
platobnej operácie podľa § 22 a 22a zodpovedný iný poskytovateľ
platobných služieb alebo sprostredkovateľ, tento iný poskytovateľ
platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí poskytovateľovi
platobných služieb podľa § 22 a 22a všetky straty, ktoré vznikli, alebo sumy
zaplatené podľa § 22 a 22a, a to, aj ak niektorý z poskytovateľov platobných
služieb nepoužil silnú autentifikáciu platiteľa.
O3

§ 88
O1

(1) Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť o
všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa
používateľov platobných služieb a ich obchodov,66) ktoré poskytovatelia
platobných služieb získali pri výkone svojej činnosti podľa tohto zákona a
ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o platobných operáciách a o
použití finančných prostriedkov prostredníctvom platobných prostriedkov.
Tieto informácie a doklady týkajúce sa používateľov platobných služieb a
ich obchodov musia poskytovatelia platobných služieb utajovať, uchovávať,
primerane zálohovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením,
zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.
Informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných
služieb a ich obchodov môžu poskytovatelia platobných služieb poskytnúť
tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého
používateľa platobných služieb alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon
neustanovuje inak.

O2

(2) Na záležitosti chránené podľa odseku 1, na poskytovanie správ
poskytovateľov platobných služieb o záležitostiach chránených podľa odseku
1 a na povinnosť mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb
podieľajúcich sa na činnosti poskytovateľov platobných služieb, sa rovnako
vzťahujú ustanovenia o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom
podľa osobitného predpisu,67) o poskytovaní správ o záležitostiach
chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu67) a o
povinnosti mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb
podieľajúcich sa na činnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa
osobitného predpisu.67)

Ú

Ú

Ú

O3

(3) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov
platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania
obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných
služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií
používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 sú
používatelia platobných služieb a ich povinní pri každom obchode
poskytovateľovi platobných služieb na jeho žiadosť
a) poskytnúť,
1. ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú
osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť,
druh a číslo dokladu totožnosti a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je zapísaný, a
číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2. ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné číslo, ak je pridelené,
adresu sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresu umiestnenia
podniku alebo organizačných zložiek a adresu miesta výkonu činnosti,
zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o
nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej
úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú adresu, ak ich má,
4. doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a. schopnosť používateľa platobných služieb splniť si záväzky z obchodu,
4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo
vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poskytovateľom platobných služieb,
b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1. obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na
právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum
vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa
vzťahuje písmeno a).

O4

4

(4) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov
platobných služieb podľa osobitných predpisov68a) a ich zástupcov, na
účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľom
platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na
účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb
a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 je poskytovateľ platobných služieb
oprávnený pri každom obchode požadovať od používateľa platobných
služieb a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 3 a opakovane ich pri

každom obchode získavať spôsobom vymedzeným v odseku 3 písm. b).
Používateľ platobných služieb a zástupca používateľa platobných služieb sú
povinní vyhovieť každej takej žiadosti poskytovateľa platobných služieb.
68a) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 2015/847.
O5

(5) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov
platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania
obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných
služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií
používateľov platobných služieb, na účely riešenia sporov s používateľmi
platobných služieb z poskytovania platobných služieb, na účel ochrany a
domáhania sa práv poskytovateľa platobných služieb voči používateľom
platobných služieb, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa
platobných služieb, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi
platobných služieb a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností
poskytovateľov platobných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných
predpisov69) je poskytovateľ platobných služieb oprávnený zisťovať,
získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať71) osobné
údaje len s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb70) v
rozsahu podľa odseku 3, okrem iných ako osobných údajov. Poskytovateľ
platobných služieb je oprávnený s použitím automatizovaných prostriedkov
alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov
totožnosti a spracúvať rodné čísla72) a ďalšie osobné údaje a doklady v
rozsahu podľa odsekov 1 a 3 len s výslovným súhlasom a informovaním
dotknutých osôb, okrem iných ako osobných údajov.

O6

(6) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ
platobných služieb povinný sprístupňovať a poskytovať na spracúvanie iným
osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom
alebo osobitnými predpismi, 74) a to na účely prevádzkovania platobných
systémov a vykonávania pôsobnosti dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a
osobitných predpisov.74)
70) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
74) Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ)
č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v

5

rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou
bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi
orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014),
rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2.
júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty
vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ
L 214, 19. 7. 2014), Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych
bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6.
2016).

návrh
zákona
čl. XI

6

O7

(7) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ
platobných služieb príslušný zo svojho informačného systému sprístupňovať
a poskytovať osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť
poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať informácie
chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, a to len pri
poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených
povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2.

O8

(8) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ
platobných služieb sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za
podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,70) alebo ak tak
ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

O9

(9) Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú na subjekt alternatívneho
riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace
s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie, získavanie,
sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely alternatívneho riešenia
sporov patriacich do pôsobnosti tohto subjektu alternatívneho riešenia
sporov, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto subjektu
alternatívneho riešenia sporov. Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú aj
na stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spory
súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie,
získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania
a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch súvisiacich
s poskytovaním platobných služieb, ako aj na účel zdokumentovania
činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Subjekty podľa prvej
a druhej vety sprístupňujú a poskytujú70) údaje, na ktoré sa vzťahujú
odseky 1 a 3 až 5, len Národnej banke Slovenska na účely výkonu jej
pôsobnosti, právomocí, úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných
predpisov, orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely
spolupráce pri mimosúdnom riešení sporov súvisiacich s poskytovaním
platobných služieb a aj účastníkom riešenia sporov pred subjektom
alternatívneho riešenia sporov podľa prvej vety v rozsahu potrebnom na
účely alternatívneho riešenia sporov, alebo účastníkom rozhodcovského
konania pred stálym rozhodcovským súdom podľa druhej vety
v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.

(10) Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov.74)
492/2009
§ 88 (3) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov
O 3 V 1 platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania
obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných
služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií
používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 sú
používatelia platobných služieb a ich povinní pri každom obchode
poskytovateľovi platobných služieb na jeho žiadosť
492/2009

Č 94
O2

2. Poskytovatelia platobných služieb majú prístup k osobným údajom, ktoré sú
potrebné na poskytovanie ich platobných služieb, a spracúvajú a uchovávajú takéto
osobné údaje len s výslovným súhlasom používateľa platobných služieb.

N

O 10

O4

(4) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov
platobných služieb podľa osobitných predpisov68a) a ich zástupcov, na
účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľom
platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na
účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb
a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 je poskytovateľ platobných služieb
oprávnený pri každom obchode požadovať od používateľa platobných
služieb a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 3 a opakovane ich pri
každom obchode získavať spôsobom vymedzeným v odseku 3 písm. b).
Používateľ platobných služieb a zástupca používateľa platobných služieb sú
povinní vyhovieť každej takej žiadosti poskytovateľa platobných služieb.
68a) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 2015/847.
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O5

(5) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov
platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania
obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných
služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií
používateľov platobných služieb, na účely riešenia sporov s používateľmi
platobných služieb z poskytovania platobných služieb, na účel ochrany a
domáhania sa práv poskytovateľa platobných služieb voči používateľom
platobných služieb, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa
platobných služieb, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi
platobných služieb a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností
poskytovateľov platobných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných
predpisov69) je poskytovateľ platobných služieb oprávnený zisťovať,
získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať71) osobné
údaje len s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb70) v
rozsahu podľa odseku 3, okrem iných ako osobných údajov. Poskytovateľ
platobných služieb je oprávnený s použitím automatizovaných prostriedkov
alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov
totožnosti a spracúvať rodné čísla72) a ďalšie osobné údaje a doklady v
rozsahu podľa odsekov 1 a 3 len s výslovným súhlasom a informovaním
dotknutých osôb, okrem iných ako osobných údajov.

O6

(6) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ
platobných služieb povinný sprístupňovať a poskytovať na spracúvanie iným

Ú

osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom
alebo osobitnými predpismi, 74) a to na účely prevádzkovania platobných
systémov a vykonávania pôsobnosti dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a
osobitných predpisov.74)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
74) Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ)
č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v
rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou
bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi
orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014),
rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2.
júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty
vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ
L 214, 19. 7. 2014), Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych
bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6.
2016).
70)

návrh
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O7

(7) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ
platobných služieb príslušný zo svojho informačného systému sprístupňovať
a poskytovať osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť
poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať informácie
chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, a to len pri
poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených
povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2.

O8

(8) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ
platobných služieb sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za
podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,70) alebo ak tak
ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

O9

(9) Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú na subjekt alternatívneho
riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace
s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie, získavanie,
sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely alternatívneho riešenia
sporov patriacich do pôsobnosti tohto subjektu alternatívneho riešenia
sporov, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto subjektu
alternatívneho riešenia sporov. Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú aj

na stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spory
súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie,
získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania
a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch súvisiacich
s poskytovaním platobných služieb, ako aj na účel zdokumentovania
činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Subjekty podľa prvej
a druhej vety sprístupňujú a poskytujú70) údaje, na ktoré sa vzťahujú
odseky 1 a 3 až 5, len Národnej banke Slovenska na účely výkonu jej
pôsobnosti, právomocí, úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných
predpisov, orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely
spolupráce pri mimosúdnom riešení sporov súvisiacich s poskytovaním
platobných služieb a aj účastníkom riešenia sporov pred subjektom
alternatívneho riešenia sporov podľa prvej vety v rozsahu potrebnom na
účely alternatívneho riešenia sporov, alebo účastníkom rozhodcovského
konania pred stálym rozhodcovským súdom podľa druhej vety
v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.
70)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
492/2009

(10) Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov.74)
§ 91 (1) Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi
O 1 platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť
1. veta informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom
subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť
spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to o využití tejto
možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného
subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa.
§ 91 Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa prvej vety
O 1 uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom
2. veta vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a aj na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
O 10

Č 101
O3

3. Poskytovateľ platobných služieb informuje používateľa platobných služieb o
aspoň jednom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný riešiť
spory týkajúce sa práv a povinností vyplývajúcich z hláv III a IV.

N

návrh
zákona
čl. XI

Č 101
O4

4. Informácie uvedené v odseku 3 sa uvedú jasným, zrozumiteľným a ľahko
prístupným spôsobom na webovom sídle poskytovateľa platobných služieb, ak
nejaké má, na pobočke a vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi
poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb. Ďalej sa
uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho
riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno
obrátiť.
Postupy alternatívneho riešenia sporov
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa na riešenie sporov medzi používateľmi
platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb týkajúcich sa práv a
povinností vyplývajúcich z hláv III a IV tejto smernice zaviedli podľa príslušného
vnútroštátneho práva a práva Únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a
Rady 2013/11/EÚ ( 1 ) primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné
postupy alternatívneho riešenia sporov, pričom sa v prípade potreby využijú už
existujúce príslušné orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa postupy

N

492/2009
a návrh
zákona
čl. XI

N

391/2015 § 1 O 1 (1) Tento zákon upravuje
až 3 a) alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy1) alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho
riešenia sporov,
b) podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„zoznam“),

Č 102
O1
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Ú

Ú

Ú

alternatívneho riešenia sporov uplatňovali na poskytovateľov platobných služieb.

c) práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov a nimi
poverených fyzických osôb,
d) práva a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporu,
e) pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) a iných orgánov štátnej správy v oblasti alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov,
f) zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu
uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu
odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v
Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy
alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky,
bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v
a) Slovenskej republike (ďalej len „vnútroštátny spor“),
b) inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v
ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci (ďalej len
„cezhraničný spor“).
(3) Tento zákon sa vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného
predpisu.2)

návrh
zákona
čl. XI
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§ 16
O1

(1) Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu
povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou
starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu
práv a oprávnených záujmov strán sporu.

§ 90
O1

(1) Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo
prostredníctvom svojho záujmového združenia77) zriadiť subjekt
alternatívneho riešenia sporov so sídlom v Bratislave a zabezpečiť
podmienky pre riadny a včasný výkon činnosti subjektu alternatívneho
riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitného predpisu, 78) a to
s rozsahom riešenia sporov vymedzeným v odseku 2 a v osobitnom
predpise79) o bankovníctve.

O2

(2) Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 je príslušný
riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli
medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia,
a poskytovateľmi platobných služieb; to sa rovnako vzťahuje na spory
súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d. Subjekt
alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 nemôže odmietnuť
riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ak si
tento subjekt na riešenie sporu vyberie spotrebiteľ, ktorý je účastníkom
predmetného sporu súvisiaceho s poskytovaním platobných služieb.

§ 91
O1

(1) Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi
platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť
informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom

subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť
spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to o využití tejto
možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného
subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa.
Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa prvej vety
uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom
vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a aj na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
§ 91
O2

(2) Alternatívne riešenie sporov pred subjektmi alternatívneho riešenia
sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním
platobných služieb, je bezplatné, ak ide o spory medzi používateľmi
platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi
platobných služieb; to sa rovnako vzťahuje na riešenie sporov podľa
osobitného predpisu79) o bankovníctve, ktorého účastníkom je
spotrebiteľ. Používateľ platobných služieb má právo na alternatívne
riešenie sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa § 90
ods. 1 v jazyku, v ktorom obvykle rokoval alebo komunikoval s
poskytovateľom platobných služieb.
78)

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
79) § 93b ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Č 102
O2

2. Členské štáty vyžadujú, aby orgány uvedené v odseku 1 tohto článku účinne
spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností
vyplývajúcich z hláv III a IV.
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§ 94

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť
Národnej banke Slovenska správu o činnosti a hospodárení stáleho
rozhodcovského súdu za kalendárny rok najneskôr do 31. marca
nasledujúceho roka. Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je tiež
povinný Národnú banku Slovenska informovať o prijatom štatúte,
prijatom rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu a o každej
ich prijatej zmene, a to bez zbytočného odkladu po ich prijatí.

§ 92
O1

(1) Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť
spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je povinný pri
sporoch súvisiacich s poskytovaním platobných služieb spolupracovať s
orgánmi členských štátov, ktoré sú príslušné na mimosúdne riešenie
sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.

O2

(2) Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť
spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je Národnej banke
Slovenska na jej vyžiadanie a v ňou určenej lehote povinný poskytovať
ním nadobudnuté alebo jemu známe informácie o skutočnostiach
týkajúcich sa sporov a riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním
platobných služieb.

§ 93

Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných

služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytnúť alebo sprístupniť
informáciu o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného
mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných
služieb
a informáciu
o osobitných
predpisoch
upravujúcich
rozhodcovské riešenie sporov alebo iné mimosúdne riešenie takýchto
sporov.80) Pritom na poskytovanie aj sprístupňovanie informácií podľa
prvej vety sa rovnako vzťahuje ustanovenie § 91 ods. 1 druhej vety.
80)

Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov.
§ 95

(1) Stály rozhodcovský súd je povinný v prípade sporov pri poskytovaní
platobných služieb spolupracovať s orgánmi členských štátov, ktoré sú
príslušné na mimosúdne rozhodovanie sporov z poskytovania
platobných služieb.
(2) Stály rozhodcovský súd alebo rozhodca je povinný Národnú banku
Slovenska informovať o ním zistených porušeniach pravidiel na
poskytovanie platobných služieb zo strany poskytovateľov platobných
služieb, ktoré zistil pri rozhodovaní sporov z poskytovania platobných
služieb.

Č 111
O1

1. Článok 3 sa mení takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, sa článok 5, články 11 až 17, článok
19 ods. 5 a 6 a články 20 až 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2366 (*) vrátane delegovaných aktov prijatých podľa článku 15 ods. 4,
článku 28 ods. 5 a článku 29 ods. 7 primerane uplatňujú na inštitúcie
elektronického peňažníctva.
___________
(*) 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).“
b) Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:
„4. Členské štáty umožnia inštitúciám elektronického peňažníctva, aby
distribuovali a zamieňali elektronické peniaze prostredníctvom fyzických alebo
právnických osôb, ktoré konajú v ich mene. Ak inštitúcia elektronického
peňažníctva distribuuje elektronické peniaze v inom členskom štáte tak, že využije
takúto fyzickú alebo právnickú osobu, články 27 až 31, s výnimkou článku 29 ods.
4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, vrátane
delegovaných aktov prijatých v súlade s jej článkom 28 ods. 5 a článkom 29 ods. 7,
sa primerane uplatňujú na takúto inštitúciu elektronického peňažníctva.
5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, inštitúcie elektronického
peňažníctva nevydávajú elektronické peniaze prostredníctvom sprostredkovateľov.
Inštitúcie elektronického peňažníctva môžu poskytovať platobné služby uvedené v
článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice prostredníctvom sprostredkovateľov, ak sú
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§ 81
O2

(2) Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 môže okrem činností
podľa odseku 1 vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:
a) poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1, ktoré má uvedené v povolení
na vydávanie elektronických peňazí; na poskytovanie platobných služieb sa
vzťahujú ustanovenia druhej časti tohto zákona,
b) poskytovať úvery používateľom platobných služieb súvisiace s
platobnými službami podľa § 2 ods. 1 písm. d) alebo e), ak má túto činnosť
uvedenú v povolení na vydávanie elektronických peňazí; takýto úver sa
neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých za vydané elektronické
peniaze ani z prostriedkov prijatých na účel poskytovania platobných
služieb; na poskytovanie úverov sa vzťahujú ustanovenia § 77 ods. 5,
c) poskytovať prevádzkové služby a s nimi úzko súvisiace pomocné služby,
ktoré bezprostredne súvisia s
1. vydávaním elektronických peňazí alebo
2. poskytovaním platobných služieb,
d) prevádzkovať platobný systém, ak má na túto činnosť udelené povolenie
podľa § 57,
e) vykonávať iné obchodné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí.

splnené podmienky stanovené v článku 19 smernice (EÚ) 2015/2366.“
LEGENDA:
V stĺpci (1):
V stĺpci (3):
Č – článok
N – bežná transpozícia
O – odsek
O – transpozícia s možnosťou voľby
V – veta
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
P – číslo (písmeno)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje

Por. č.
1.

V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej
forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo
vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde
v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366
Názov predpisu
zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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