Manuál pro třetí strany
Co je to PSD2?
PSD2 neboli otevřené bankovnictví jsou služby, které umožnují za přísně regulovaných podmínek
uskutečnit některé operace s účty v bance prostřednictvím jiných bank nebo nebankovních
poskytovatelů, kteří mají potřebnou licenci. Více informací o otevřeném bankovnictví naleznete zde:
Otevřené bankovnictví ČSOB
Otevřené bankovnictví umožnila směrnice Evropského parlamentu a Rady EU přijatá v roce 2015.
Směrnice je známa pod zkratkou PSD2 (Payment services directive 2). Do legislativy ČR byla směrnice
převedena 13. 1. 2018 novým zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb.
Jaké služby PSD2 přináší?
Nepřímé dání platebního příkazu
• Umožňuje zadat platební příkaz ze svého účtu v bance v aplikaci třetí strany (například z jiné banky
či při nákupu v e-shopu na webových stránkách). Samozřejmostí je potvrzení příkazu způsobem
dohodnutým mezi klientem a bankou.
Informování o platebním účtu
• Umožňuje v aplikaci třetí strany zobrazit seznam účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.
Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků
• Umožňuje vydavateli platební karty ověřit v bance, jestli je na účtu dostatečný zůstatek pro
transakci (na dotaz banka odpovídá pouze Ano/Ne).

Regulace otevřeného bankovnictví
Bezpečnost otevřeného bankovnictví je ošetřená regulatorními technickými standardy (RTS), které
jsou zaměřeny na silné ověření klientů. Věnují se oblastem jako je zabezpečení, autentizace, výměna
informací, metodické spolupráce v oblasti dohledu či komunikace s centrálním elektronickým
registrem. Plné znění těch to standardů naleznete zde: RTS - Regulatory Technical Standards
Co musí třetí strana splnit, aby mohla nabízet služby Otevřeného bankovnictví?
•

•
•

Pojištění
o každá třetí strana musí být pojištěna, aby získala licenci od České národní banky.
Podmínky pojištění specifikuje Česká národní banka zde: Obecné pokyny EBA k
pojištění odpovědnosti za škodu podle směrnice o platebních službách
Licence
o Pro poskytování služeb PSD2 je nutné získat licenci od České národní banky
Certifikát od První certifikační autority (I. CA)
o Certifikáty jsou v souladu se RTS pro ověření identity
o Certifikát je možné získat Kvalifikované certifikáty dle eIDAS pro PSD2

Další důležité informace
-

Kontakt na API kompetenční centrum: api-cc@csob.cz
Odkaz na vývojářský portál, v případě že se budete chtít podílet na vývoji
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