Osobitný platobný prostriedok – podrobný opis
•

Limitovaný poskytovateľ môže v rámci poskytovaných služieb podľa § 1 ods. 3
písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách vydávať rôzne
druhy osobitných platobných prostriedkov. Takéto osobitné platobné prostriedky sa
môžu využívať na kúpu fyzického aj digitálneho tovaru alebo služieb. Pre posudzovanie
osobitného platobného prostriedku je potrebné overiť, či sa uplatňujú technické
a zmluvné obmedzenia pre jeho používanie, pričom za technické obmedzenie nie je
možné považovať iba samotnú existenciu zmluvy medzi vydavateľom a držiteľom
platobného prostriedku. Osobitný platobný prostriedok alebo iný obdobný technický
prostriedok, ktorý umožňuje držiteľovi nakúpiť tovar alebo služby len v priestoroch
vydavateľa možno použiť iba vo fyzických priestoroch (kamennej predajni) a nemožno ho
použiť zároveň v internetových obchodoch. Platobný prostriedok, ktorý v sebe zahŕňa
všeobecne použiteľnú platobnú funkcionalitu nemôže súčasne zahŕňať funkcionalitu
profitujúcu z výnimky zo zákona o platobných službách.

• Osobitný platobný prostriedok v obmedzenej sieti je možné použiť:
a) na kúpu tovaru a služieb v konkrétnom maloobchode alebo konkrétnom
maloobchodnom reťazci, ak sú zúčastnené subjekty priamo prepojené obchodnou
dohodou, ktorá napríklad ustanovuje používanie jedinej platobnej značky, a táto platobná
značka sa používa v miestach predaja a uvádza sa – ak je to uskutočniteľné – na platobnom
nástroji, ktorý sa tam môže používať. V tomto prípade musí byť sieť obmedzená maximálnym
počtom prevádzok, ktorý nie je možné neobmedzene rozširovať, v opačnom prípade, by sa
strácal význam danej výnimky. Na druhej strane, táto výnimka neobmedzuje druh tovarov
a služieb, za ktoré je možné platobným prostriedkom platiť; alebo
b) na kúpu veľmi obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb, napríklad ak je rozsah
použitia efektívne obmedzený na uzavretý počet funkčne súvisiacich druhov tovaru alebo
služieb bez ohľadu na zemepisnú polohu miesta predaja. Táto výnimka ja aplikovateľná,
pokiaľ existuje úzke funkčné prepojenie medzi definovaným druhom tovarov a služieb, zatiaľ
čo geografické obmedzenie sa v tomto prípade nevyžaduje. Na uplatnenie výnimky sa preto
nevyžaduje obmedzenie (celkového) počtu/ množstva tovarov a služieb, ale stanovenie veľmi
obmedzeného typologického rozsahu úzko súvisiacich tovarov a služieb. Ak je použitie
platobného prostriedku obmedzené na veľmi obmedzený rozsah tovarov a služieb, platobný
nástroj je možné použiť aj v niekoľkých sieťach poskytovateľov tovarov a služieb.
Obmedzením sortimentu tovarov a služieb je preto možné - na rozdiel od výnimky podľa § 1
ods. 3 písm. k) prvého bodu zákona o platobných službách - rozšíriť rozsah akceptácie
platobného prostriedku aj na niekoľko reťazcov / značiek (napríklad palivová karta slúžiaca
na nákup pohonných hmôt a tovarov súvisiacich s prevádzkou vozidla.)
•

Činnosť, ktorá nemusí byť posúdená ako služby limitovaného poskytovateľa
Za činnosť limitovaného poskytovateľa by sa nemali považovať také služby, ktoré sú
založené na platobnom prostriedku alebo obdobnom technickom prostriedku, ktorý
uchováva majetkovú hodnotu, ak sa takýto platobný prostriedok dá použiť na nákup
tovaru alebo služby:
- v rámci viac ako jednej obmedzenej siete,
- je ním možné získať širší ako len veľmi obmedzený sortiment tovarov a služieb, alebo
- je akceptovaný v sieti poskytovateľov tovarov a služieb, ktorá sa neustále rozrastá.

•

Jednotlivé typy vydávaných osobitných platobných alebo obdobných technických
prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky:
- stravovacie karty by mali umožňovať platbu za stravovanie resp. za potraviny určené
na okamžitú spotrebu u prevádzkovateľov, ktorí takéto služby stravovania poskytujú.
V prípade, ak je takáto karta alebo iný technický prostriedok používaný na nákup bežných
potravín v predajniach potravín, nie je vo všeobecnosti možné takéto služby posúdiť ako

služby vylúčené zo zákona o platobných službách, ak sa neuplatňuje relevantné technické
obmedzenie, na základe ktorého je takýto prostriedok možné použiť iba na veľmi
obmedzený sortiment tovaru alebo služby;
- palivové karty by sa mali použiť na platbu za nákup produktov, ktoré sa používajú
výlučne na prevádzku motorového vozidla a nie ostatných produktov predávaných
v predajniach čerpacích staníc;
- benefitné karty by mali byť určené na nákup veľmi obmedzeného a funkčne alebo
druhovo prepojeného sortimentu tovaru alebo služby alebo by mali byť použiteľné
výlučne v priestoroch limitovaného poskytovateľa alebo v rámci obmedzenej siete
poskytovateľov tovarov alebo služieb, a to na základe priamej obchodnej dohody
s limitovaným poskytovateľom;
- karty obchodných centier môžu spadať pod vylúčenie zo zákona o platobných
službách, pokiaľ tieto možno použiť na nákupy u obchodníkov, s ktorými má vydavateľ
priame obchodné dohody, pričom priestory týchto obchodníkov sa nachádzajú
v konkrétnom nákupnom centre a takáto karta je technicky a funkčne obmedzená na toto
konkrétne nákupné centrum, pričom medzi vydavateľom a obchodníkmi musia byť
uzatvorené priame obchodné dohody a túto kartu nie je možné použiť v inom obchodnom
centre.

