
Přehled změn v důsledku nového Zákona o platebním styku,  platného od 1.11.2009 
 
1) Změna účtování poplatků souvisejících s platebními kartami  

Fio banka, a.s. jako zprostředkovatel vydání platebních karet Českoslovesnké obchodní banky zahrnuje do 
svých Obchodních podmínek a Ceníku změny, které ČSOB v souvislosti s aplikací nového zákona 
v oblasti platebních karet provedla. Jedná se o změnu účtování poplatků za vydání a obnovu karty z roční 
frekvence na měsíční a o zrušení poplatku za blokaci karty v případě ztráty, krádeže, zneužití či podezření 
na zneužití karty. 

 
2) Zavedení povinného peněžního limitu Souhlasu s inkasem z účtu klienta  

Každý nový souhlas s inkasem musí obsahovat peněžní limit, Bezlimitní souhlas jež není podporován. 
Pro Bezlimitní souhlasy autorizované před 1.11.2009 stanovuje Fio banka přechodné období do 
30.11.2009, po které bude inkasní platby dle Bezlimitních souhlasů ještě provádět. Od 1.12.2009 již 
nebude žádná platba na základě Bezlimitního souhlasu provedena. 
Klienti, kteří mají zadaná inkasa bez limitu, byli o této změně informováni prostřednictvím zprávy v 
Internetbankingu či telefonicky s  doporučením, aby pro zachování kontinuity inkasních plateb změnili 
platné Bezlimitní souhlasy na Souhlasy s limitem odpovídajícím jejich potřebám, a to nejpozději ke konci 
uvedeného přechodného období.  

 
3) U převodů do členských států EHP v měnách členských států EHP je přípustná dispozice s poplatky 

pouze „Každý své bance“, tj. kód „SHA“ 
Evropský hospodářský prostor tvoří celkem 30 členů: 27 členů EU (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko, Švédsko, Velká Británie) a dále  Norsko, Lichtenštejnsko a Island.  
Měnami členských států, v nichž Fio banka umožňuje zadání plateb, jsou CZK, EUR, PLN, HUF či GPB. 
V případě zadání platby v těchto měnách do výše uvedených států je jediným akceptovaným způsobem 
úhrady poplatků typ SHA. 
Na platby v uvedených měnách mimo země EHP a na jakékoliv platby v USD se žádné omezení 
nevztahuje, lze je tedy i nadále zadávat s úhradou poplatků OUR/SHA/BEN. 

 
4) Pokyn k cizoměnové platbě, tj. platbě v libovolné měně do zahraničí nebo v cizí měně do České 

republiky, lze zadat v den splatnosti pouze do 12:30 
Vzhledem k tomu, že Fio banka není přímým účastníkem SWIFT, realizuje tyto platby prostřednictvím 
jiné instituce, jež přímým účastníkem SWIFT je. V zájmu dodržení lhůt stanovených pro tyto převody 
novým zákonem byla Fio banka nucena zkrátit časový limit pro jejich zadání. 

 
5) Informace o směnném kurzu u plateb, součástí jejichž provedení je konverze realizovaná Fio 

bankou  
Informace o použitém směnném kurzu je uvedena u každé transakce, kde došlo ke konverzi v poli 
„Upřesnění“, které je k dispozici jak na fyzických výpisech, tak v aplikaci Internetbanking Pro zlepšení 
přehledu o směnných kurzech byla aplikace Internetbanking doplněna o kurzovní lístek s aktuálními 
křížovými kurzy záložnou podporovaných měn včetně možnosti prohlížet historii těchto kurzů. 

 
6) Změny v agendě výpisů 

Nový zákon zavádí maximální měsíční lhůtu pro předávání informací o pohybech na platebním účtu. Pro 
klienty, kteří mají pro obsluhu účtu zřízený Internetbanking, toto legislativní ustanovení nepředstavuje 
žádnou změnu, neboť prostřednictvím IB jsou jim veškeré informace k dispozici on-line bez časového 
omezení.  
Klientům, kteří Internetbanking zřízený nemají, bude nabídnuta možnost jeho zřízení nebo předávání 
papírových výpisů. Výpisy budou předávány v měsíční frekvenci zdarma osobně na pobočce nebo na 
žádost klienta zasílány poštou za úhradu poštovného dle ceníku České pošty.  


