
 

 

 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2016 

7. volební období 

 

427 

 

USNESENÍ   
rozpočtového výboru 

z 38. schůze 

ze dne 30. března 2016        

 

k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru 

sněmovní tisk 679 – 2. čtení 

___________________________________________________________________________ 

 Po úvodním slově náměstkyně  ministra financí L. Juroškové, zpravodajské zprávě 

posl. J. Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu    

 

 

I. d o p o r u č u j e   Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o 

spotřebitelském úvěru (sněmovní tisk 679) 

   

      

     s c h v á l i l a   ve znění těchto pozměňovacích návrhů: 

 

     

1. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

 „b) jiný než na bydlení, sjednaný v podobě průběžného poskytování služby nebo 

dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich 

poskytování nebo dodávání formou splátek,“. 

 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

 

2. V § 5 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e). 

 

3. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „124“ se 

vkládají slova „a § 168“. 

 

4. V § 5 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „124“ se vkládají slova „a § 168“. 



 

5. V § 5 odst. 3 se slovo „, a“ nahrazuje čárkou a za číslo „124“ se vkládají slova „a § 168“. 

 

6. V § 5 odstavec 4 zní: 

 „(4) Na dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá 

v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání 

jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, se 

použijí pouze § 1 až 4, § 84, § 88 až 91, § 94, 97, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100 odst. 1 písm. b), 

odst. 2 až 4, § 101 odst. 2, § 102 odst. 1 a 4, § 104, 105, 108, 109, § 112 až 117 a § 120 až 

177.“. 

 

7. V § 8 odst. 3 se za text „l)“ vkládají slova „a § 15 odst. 3“. 

 

8. V § 14 odst. 2 se za slovo „objem“ vkládá slovo „spotřebitelských“ a za slova 

„z poskytnutých“ se vkládá slovo „spotřebitelských“. 

 

9. V § 15 odst. 2 písm. b) a v § 84 odst. 1 se za slova „§ 85“ vkládají slova „odst. 1“. 

 

10. V § 23 odstavec 1 zní: 

„(1) Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v § 3 

odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem.“. 

 

11. § 34 včetně nadpisu zní: 

„§ 34 

Zastoupení vázaného zástupce 

 

Vázaný zástupce může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 

1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.“. 

 

12. § 44 včetně nadpisu zní: 

„§ 44 

Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru 

 

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností 

vedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.“. 

 

13. V § 23 odst. 2 se za slovo „tak, že“ vkládají slova „on sám, je-li fyzickou osobou,“. 

 

14. V § 48 se na konci textu odstavců 1 a 2 doplňují slova „a důvěryhodnosti podle § 72“.  

 

15. V § 55 odst. 1 písm. c) se slova „osoby, pro které“ nahrazují slovy „osoba oprávněná 

poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěrů, pro kterou je“. 

 

16. V § 59 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „s výjimkou oznámení změny údajů 

podle § 55 odst. 1 písm. c), které se podává prostřednictvím internetové aplikace České 

národní banky pro registraci subjektů.“. 

 

17. V § 60 odst. 4 písm. b) bodě 4 se za slovo „trhu“ vkládá slovo „vázaného“ a slova „jiného 

než na bydlení“ se zrušují.  

 



18. V § 78 odst. 2 písm. e) se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo zprostředkovatel 

vázaného spotřebitelského úvěru“. 

 

19. V části šesté se v nadpise hlavy II slovo „nezávislé“ zrušuje. 

 

20. V § 85 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) výběru z dostatečného počtu vhodných produktů spotřebitelského úvěru v případě 

1. samostatného zprostředkovatele a jeho vázaného zástupce dostupných na trhu, 

2. poskytovatele a jeho vázaného zástupce dostupných alespoň z vlastní nabídky 

poskytovatele, nebo 

3. zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru dostupných alespoň z nabídky 

všech poskytovatelů, které zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zastupuje.“. 

 

21. V § 85 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Právo poskytovatele poskytovat spotřebiteli doporučení podle § 3 odst. 1 písm. a) 

bodu 3 nebo právo zprostředkovatele poskytovat spotřebiteli doporučení podle § 3 odst. 1 

písm. b) bodu 3 není dotčeno. V případě poskytování doporučení podle věty první 

poskytovatel nebo zprostředkovatel informuje spotřebitele, že mu neposkytuje radu podle 

pravidel stanovených tímto zákonem.“. 

 

22. V § 87 odst. 1 se za slova „§ 86 odst. 1“ vkládají slova „větou druhou“.  

 

23. V § 92 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti,“. 

 

24. V § 93 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „zástupcem“ se 

vkládají slova „nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru“. 

 

25. V § 93 odst. 3 se za slovo „zástupcem“ vkládají slova „nebo zprostředkovatelem 

vázaného spotřebitelského úvěru“. 

 

26. V § 94 odstavec 1 zní:  

„(1) Informace podle § 95 až 98 poskytuje spotřebiteli poskytovatel.“. 

 

27. Text ustanovení § 97 zní: 

„Sjednává-li se dohoda podle § 5 odst. 4, musí být spotřebiteli poskytnuty informace 

uvedené v § 96 a dále informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. g), h), a o).“. 

 

28. V § 99 odstavec 3 zní: 

 „(3) Informace podle § 96 a 97 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného 

v případě 

a) spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 

b) spotřebitelského úvěru na bydlení v příloze č. 4 k tomuto zákonu.“. 

 

29. V § 98 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Probíhá-li předtím, než spotřebitel obdrží 

návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru 

podle § 105 odst. 2, jednání o smlouvě o spotřebitelském úvěru výlučně formou hlasové 

telefonní komunikace, musí být spotřebiteli poskytnuty alespoň informace uvedené v § 

95 odst. 1 písm. c) až f).“. 

 



30. V § 99 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Nestanoví-li zákon jinak, všechny 

informace musí být stejně výrazné.“. 

 

31. V § 100 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

„(4) Je-li spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení v podobě dohody podle § 5 odst. 4 

sjednáván mimo prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, musí 

být informace o roční procentní sazbě nákladů poskytnuta spotřebiteli v souladu s § 99 bez 

zbytečného odkladu po uzavření této dohody.“. 

 

32. § 103 včetně nadpisu zní:  

„§ 103 

Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně 

 

(1) V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně informuje poskytovatel 

spotřebitele bez zbytečného odkladu poté, co výše zbývající celkové částky, kterou má 

spotřebitel zaplatit, nebo výše jednotlivých splátek dosáhne hodnot navýšených o 20 % oproti 

hodnotám vypočteným v korunách českých za použití směnného kurzu platného k okamžiku 

uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a poté pravidelně, nejméně však jednou ročně, o 

a) zbývající celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, 

b) výši jednotlivých splátek,  

c) podmínkách uplatnění případného práva na změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr 

vyjádřen, a 

d) dalších opatřeních na omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu, která 

poskytovatel přijal v souladu s § 116 odst. 2.“. 

 

33. V § 109 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tato dohoda, pokud je uzavírána mimo 

prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, nemusí obsahovat 

informaci o roční procentní sazbě nákladů, je-li tato informace poskytnuta spotřebiteli 

bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.“. 

 

34. V § 110 odst. 1 se slova „Nemá-li smlouva o spotřebitelském úvěru písemnou formu, 

nebyla-li alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na 

jiném trvalém nosiči dat, nebo neobsahuje-li informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční 

procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,“ nahrazují 

slovy „Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové 

sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel 

zaplatit, nebo nebyla-li některá z těchto informací poskytnuta spotřebiteli v listinné 

podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,“. 

 

35. V § 113 odst. 3 se slovo „postupuje“ nahrazuje slovy „předmět zajištění ocení cenou 

obvyklou“.  

 

36. V § 117 odst. 3 písm. f) se slova „výše 20 % jistiny tohoto“ nahrazují slovy „20 % 

celkové výše“. 

 

37. V § 122 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Omezení podle věty první se neuplatní na 

souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku 

prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž 

nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší 

než 3 000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve 



vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 

Kč.“. 

 

38. V § 122 odst. 3 se slova „výše jistiny“ nahrazují slovy „celkové výše“. 

 

39. V § 122 odst. 3 se číslovka „0,7“ se nahrazuje číslovkou „0,5“. 

 

40. V § 132 odst. 1 se za slova „ze smlouvy o“ vkládá slovo „zprostředkování“.  

 

41. V § 132 odst. 2 se slovo „sjednaných“ nahrazuje slovem „uplatněných“. 

 

42. V § 153 odst. 1 písm. b) se slova „kvalifikovaně“, „přiměřeně“ a „spravedlivě“ zrušují.  

 

43. § 166 včetně nadpisu zní: 

„§ 166 

Informační povinnosti 

 

Ustanovení § 101 a 102 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí i na závazek ze 

smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s 

výjimkou  

a) § 102 odst. 3, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s pevnou zápůjční 

úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další 

období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, u něhož končí 

období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou do konce třetího měsíce po 

nabytí účinnosti tohoto zákona, a  

b) § 102 odst. 4, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní 

úrokovou sazbou; pro spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou mohou 

být informace podle § 102 odst. 1 nebo 2 poskytovány spotřebiteli pravidelně a v 

přiměřeném intervalu a informace uvedené v § 102 odst. 2 mohou být součástí informací 

podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční 

sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna 

v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena 

přímo spotřebiteli.“. 

 

44. V § 168 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které 

znějí:  

„(2) Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednán úrok z prodlení, který 

převyšuje úrok z prodlení nejvýše přípustný podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi 

uplatněným a nejvýše přípustným úrokem z prodlení pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za 

náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v němž tento 

rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 2 a 3 

považuje za smluvní pokutu. 

(3) Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednána smluvní pokuta, která 

převyšuje smluvní pokutu nejvýše přípustnou podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi 

uplatněnou a nejvýše přípustnou smluvní pokutou pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, 

které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v němž tento rozdíl 

převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 1 písm. b) 

považuje za úrok z prodlení. 



(4) Platby související s prodlením spotřebitele, na které vzniklo věřiteli právo do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se nezapočítávají do souhrnu výše všech uplatněných 

smluvních pokut podle § 122 odst. 3.“. 

 

45. V  nadpisu § 172 se doplňují slova „a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského 

úvěru“. 

 

46. V  § 176 odstavec 1 zní: 

„(1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a 

dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též 

čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. 

Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat nebo 

zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, jejích vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů 

vázaného spotřebitelského úvěru pro ni činných. Osoba oprávněná poskytovat nebo 

zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení 

sama o sobě.“. 

 

47. V části čtrnácté se v ustanovení § 179 nahrazují slova „21. března 2016“ nahrazují slovy 

„prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení“. 

 

48. V příloze č. 4, část A se slovo „doporučovat“ nahrazuje ve všech jeho výskytech a 

formách slovem „radit“. 

 

49. V příloze č. 4, část B, oddíl 4 bod 2 předposlední věta se slovo „vypočítané“ nahrazuje 

slovem „vypočítaným“ a slova „čl. 17 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 134 odst. 2“. 

50. V části šesté, v hlavě II, v § 87 odst. 1 se za první větu vkládá nová druhá věta, která zní:  

„Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne 

uzavření smlouvy.“. 

 

 

51.  V § 122 odst. 3 se číslovka „0,7“ se nahrazuje číslovkou „0,5“. 

 

 

 

II. z  m o c ň u j e   zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu 

Parlamentu ČR. 

 

 

 

 

Jiří  DOLEJŠ v.r.             Jaroslav KLAŠKA  v.r. 

      ověřovatel                              zpravodaj 

                        

 

Václav  VOTAVA  v.r. 

předseda 
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