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Prohlášení 

Informace pro klienty finančních institucí ze Spojeného království o 
konci přechodného období v rámci brexitu 

Spojené království opustilo dne 31. ledna 2020 Evropskou unii (EU). Podle Dohody o vystoupení 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství 
pro atomovou energii podléhá Spojené království během přechodného období až do 31. prosince 
2020 právu EU. To znamená, že k 1. lednu 2021 přestane ve Spojeném království platit právo EU, a 
od tohoto data finanční instituce, které nejsou držiteli platného povolení od dozorového orgánu 
v EU, ztratí právo poskytovat finanční služby v EU. 

Toto prohlášení objasňuje předchozí prohlášení orgánu EBA k vystoupení Spojeného království 
z EU (brexit) ve prospěch spotřebitelů napříč EU. 

Připravenost finančních institucí 

Aby finanční instituce ze Spojeného království mohly i nadále poskytovat finanční služby v EU, 
budou muset zajistit, aby tyto služby nabízely prostřednictvím subjektů, které jsou v EU řádně 
povoleny. Na základě posouzení orgánů dohledu v EU většina finančních institucí ze Spojeného 
království, které aktivně plánují, že budou i nadále nabízet své služby v EU, obdržela příslušná 
povolení pro své aktivity v EU a v současnosti „posilují“ své působení v EU. To zahrnuje zajištění 
dostatečných personálních kapacit, schopností řízení a zvládání rizik včetně případného přesunu 
klientů z EU a jejich smluv pod subjekty v EU. V situacích, kdy povolovací postup nebude 
dokončen před koncem přechodného období, požádaly orgány dohledu v EU dotčené instituce, 
aby zavedly plány pro mimořádné situace, které stanoví náhradní opatření do doby, než obdrží 
povolení. 

Pokud se finanční instituce ze Spojeného království rozhodly ukončit své aktivity v EU, jsou 
povinny dokončit proces odchodu dotčených klientů ke konci přechodného období, aniž tím tito 
klienti budou poškozeni jakožto spotřebitelé. 

Změny v přeshraničních platbách mezi EU a Spojeným královstvím 

V porovnání s převody uvnitř EU včetně dosavadních plateb do Spojeného království vzroste po 
skončení přechodného období informační povinnost pro poskytovatele platebních služeb se 
sídlem v EU ve věci plátce přeshraničních plateb a inkasních plateb z EU do Spojeného království. 
Kromě čísla platebního účtu plátce nebo specifického identifikátoru transakce budou tyto 
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informace zahrnovat rovněž jméno plátce a buď adresu plátce, číslo úředního osobního dokladu, 
identifikační číslo klienta, nebo datum a místo narození plátce. Spotřebitelé převádějící finanční 
prostředky mezi EU a Spojeným královstvím proto mohou být požádáni svými poskytovateli 
platebních služeb o sdělení těchto dodatečných údajů. 

Přístup k bankovním účtům ve Spojeném království a ochrana vkladatelů 

Podle práva EU si po skončení přechodného období mohou spotřebitelé v EU ponechat své 
stávající bankovní účty vedené u finančních institucí ze Spojeného království, podléhajících 
příslušným právním požadavkům Spojeného království. Spotřebitelé však musí uvážit: 

• Pokud je bankovní účet spotřebitele veden u finanční instituce ze Spojeného království 
povolené ve Spojeném království, budou se na něj vztahovat pravidla ochrany vkladů platná 
ve Spojeném království. Ta se však mohou lišit od pravidel platných pro bankovní účty vedené 
v EU. 

• Pokud je bankovní účet veden u pobočky finanční instituce ze Spojeného království se sídlem 
v EU, nebude již pokryt systémem pojištění vkladů Spojeného království (jak vysvětlují 
příslušné orgány Spojeného království); spotřebitelům doporučujeme, aby si ověřili u své 
finanční instituce (pobočky) nebo vnitrostátních orgánů dohledu, zda tyto vklady budou 
chráněny systémem ochrany vkladů v příslušném členském státě. 

Pokud je bankovní účet spotřebitele veden u pobočky ve Spojeném království spadající pod 
instituci povolenou v EU, bude na základě informací, které jsou v současnosti k dispozici, pokryt 
systémem pojištění vkladů Spojeného království. To se však může změnit po konci přechodného 
období a tyto vklady mohou, ale nemusí být chráněny systémem ochrany vkladů Spojeného 
království či vnitrostátním systémem ochrany vkladů v EU. 

Pokud jsou spotřebitelé majiteli těchto účtů a dosud jim nejsou známa příslušná opatření 
v oblasti ochrany vkladů, doporučujeme jim, aby pro bližší informace kontaktovali své finanční 
instituce, u nichž mají vklady, nebo vnitrostátní orgány dohledu. 

Spotřebitelé by měli vyžadovat bližší informace od svých finančních institucí 

Orgán EBA vyzval všechny finanční instituce dotčené brexitem, a zejména finanční instituce ze 
Spojeného království nabízející finanční služby spotřebitelům v EU, aby dostatečným způsobem a 
včas informovaly spotřebitele o dostupnosti a kontinuitě služeb, které v současnosti poskytují, 
včetně toho, zda tyto instituce mají v plánu ukončit poskytování služeb spotřebitelům v EU. 
V takovém případě se od institucí očekává, že vysvětlí spotřebitelům dopad ukončení poskytování 
svých služeb a způsob, jakým lze práva spotřebitele uplatňovat. 

Pokud mají spotřebitelé obavy ohledně dostupnosti finančních služeb nabízených finančními 
institucemi ze Spojeného království po skončení přechodného období, mohou kontaktovat své 
finanční instituce napřímo a požadovat informace o kontinuitě poskytovaných finančních 
služeb. 

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/financial-services-compensation-scheme
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Další zdroje informací v EU ve vztahu k brexitu 

Spotřebitelé také mohou navštívit webové stránky orgánu EBA, Evropské komise (např. sdělení 
Komise zúčastněným stranám) a vnitrostátních orgánů dohledu, kde najdou sdělení a pokyny 
k vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopadům na poskytování finančních služeb 
v konkrétních členských státech. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/banking_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/banking_services_en.pdf

