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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., 
o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 29. 9. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 13. 10. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K nadpisu 
Čl. 31 odst. 1 Legislativních pravidel vlády stanoví 
formální požadavky na nadpis zákona, navrhujeme 
předložený návrh uvést do souladu s tímto článkem, 
konkrétně navrhujeme slova „ze dne … 2016,“ neuvádět 
tučně. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K bodu 28 
V souvislosti s doplněním písmena h) v § 43f odst. 1, 
doporučujeme na konci písmene f) zrušení slova „nebo“. 
Na základě výše uvedeného, doporučujeme novelizační 
bod 28 uvést v následujícím znění: 
„V § 43f odst. 1 se v písmenu f) zrušuje slovo „nebo“ a na 
konci písmene g) se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a 
doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou 
č. 44 zní: 
„h) jiné….“.“. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K platnému znění  
Na straně 32 doporučujeme uvést nadpis ve znění: „Platné 
znění zákona č. 136/2011 Sb., o… s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění“.  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Fakt, že jde o platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
a doplnění, je uveden v hlavním nadpisu na první straně 
dokumentu. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

K  § 34b:  
Navrhované ustanovení je nadbytečné, neboť oprávnění 
(nikoli povinnost) provádět obchody zjevně vyplývá 
z právních norem tuto činnost upravujících (např. stávající 
i navrhovaný § 32). Zároveň navrhované ustanovení popírá 
standardní způsob konstrukce právních norem, resp. 
vyjádření též právní normy zdvojuje. Požadujeme 
navrhované ustanovení vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Připomínka byla ze strany Ministerstva spravedlnosti 
překvalifikována na doporučující. 
Znění navrhovaného § 34b vyplývá z praxe, kdy Česká národní 
banka (dále jen „ČNB“) bývá vystavena požadavkům 
na provedení obchodu (často jde o vedení účtu, resp. „bezpečné“ 
složení hotovosti), přičemž vysvětlování pozice ČNB vede ke 
zbytečné administrativní zátěži vnitřních kapacit ČNB, 
a v některých případech i k zátěži justice, pokud se subjekt 
domáhá např. zřízení účtu i soudně. Z takové situace 
vyplývají další časové ztráty a náklady. Ustanovení pouze staví 
najisto to, co je nutno dovozovat výkladem, tedy že nikdo nemá 
nárok na uzavření obchodu s ČNB. Subjekty dožadující se 
uzavření obchodu nevnímají stávající znění zákona jednoznačně. 
V souvislosti s rozšířením spektra možných obchodů a protistran 
pak dochází k nárůstu pravděpodobnosti dovolávání se uzavření 
obchodů s ČNB. Proto je třeba v zájmu zamezení pochybnostem 
a nedorozuměním, které mohou s rozšířením množiny 
potenciálních druhů obchodů a protistran nastat častěji, postavit 
tuto záležitost najisto. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K  § 40 odst. 1:  
Kompetencím České národní banky zjevně neodpovídá 
výkon činnosti v oblasti zajištění bezpečnosti. To podtrhuje 
i skutečnost, že návrh žádným bližším způsobem tuto 
činnost nespecifikuje, ba ani neomezuje. Je jasné, že Česká 
národní banka musí přiměřeným způsobem zajistit ochranu 
svých aktiv, stejně jako je zřejmé, že musí zajistit např. 
úklid svých budov. V tomto smyslu je změna matoucí 
a nadbytečná a požadujeme ustanovení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Doplnění oprávnění pro ČNB provádět bezpečnostní činnost přímo 
do zákona o ČNB je výsledkem diskuse mezi ČNB 
a Ministerstvem vnitra, které má v gesci návrh zákona 
o bezpečnostní činnosti (ST 495). V návrhu tohoto zákona bylo 
původně obsaženo ustanovení, které jasně říkalo, že se tento zákon 
na ČNB nevztahuje. Při projednávání návrhu v komisích 
Legislativní rady vlády (dále jen „LRV“) však bylo zejména 
z legislativně formálních důvodů doporučeno, aby bylo toto 
ustanovení z návrhu vypuštěno, přičemž však věcně důvodné 
vyjmutí ČNB z tohoto zákona nebylo v průběhu jeho projednávání 
rozporováno ani LRV ani jeho předkladatelem (Ministerstvo 
vnitra). Doplnění zákona o ČNB o oprávnění provádět 
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bezpečnostní činnost je v případě, že zákon o bezpečnostní 
činnosti bude schválen, považováno za legislativní řešení 
k dosažení věcně požadovaného stavu, který je plně v souladu 
s návrhem gestora, podle kterého nemá být ČNB v působnosti 
zákona o bezpečnostní činnosti. 
Pro ČNB jakožto instituci emitující bankovky a mince 
a kompletně zajišťující hotovostní platební styk představuje oblast 
zajištění bezpečnosti jednu z významných priorit. ČNB si je 
vědoma toho, že ustanovení v § 40 odst. 1 nezakládá nové 
pravomoci ČNB na poli bezpečnosti, a ČNB v současné době 
nehodlá rozšiřovat své aktivity v dané oblasti. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K  § 40 odst. 2:  
Nesouhlasíme s obecně formulovaným oprávněním založit 
právnickou osobu nebo nabývat podíl v obchodní korporaci 
bez dalšího. Lze předpokládat, že zákaz měnového 
financování nebude (a ani není zamýšleno, aby byl) 
jediným případem, kdy bude realizace navrhovaného 
ustanovení vyloučena. Požadujeme tak v textu zákona 
detailně specifikovat účel zakládaných právnických osob, 
blíže vymezit vztah mezi výkonem veřejnoprávních 
kompetencí České národní banky a úkoly jí založené 
právnické osoby a dále postavit najisto, které úkoly tyto 
právnické osoby plnit mohou, resp. nemohou. Dále 
upozorňujeme, že ovládání je faktickým (potenciálním) 
stavem, nikoli oprávněním (subjektivním právem) být (stát 
se) ovládající osobou. Vztah ovládání tak právní úprava 
podnikatelských seskupení (ustanovení § 71 a násl. zákona 
o obchodních korporacích) toliko reflektuje a spojuje s ním 
právní důsledky. Navrhované ustanovení nadto dopadá na 
všechny formy právnických osob. Právní úprava podílu je 
však spojena pouze s obchodními korporacemi (podíl je 
vymezen v ustanovení § 31 zákona o obchodních 
korporacích). S výhradou výše řečeného platí, že i právní 
úprava podnikatelských seskupení je spojena pouze 

Akceptováno částečně. 
Připomínka byla ze strany Ministerstva spravedlnosti 
překvalifikována na doporučující. 
Byla provedena níže uvedená úprava znění ustanovení a rozšířena 
důvodová zpráva. 
Zákonná formulace pouze staví najisto, co je nyní dovozováno 
výkladem. Nejedná se o změnu právního stavu, ani se za 
předmětnou formulací neskrývá konkrétní aktuální zájem ČNB. 
Ustanovení jen zakotvuje obecné zmocnění představující jasný 
a nezpochybnitelný mandát pro takový postup. Stejně jako jiné 
pravomoci ČNB je i tato vázána na plnění jejích zákonných úkolů, 
není však vhodné omezovat případné angažmá ČNB v jiné 
právnické osobě jen některými z těchto úkolů. Praxe může přinést 
nejrůznější situace, které nelze předpovídat. Účast ústřední banky 
státu v právnických osobách představuje běžnou praxi v okolních 
zemích. 
V souvislosti s kritikou slova „podíl“ navrhujeme doplnění textu 
tak, aby byla postižena i účast na jiných právnických osobách než 
obchodních korporacích: 
 
(2) K podpoře plnění svých úkolů může Česká národní banka 
založit právnickou osobu, nebo v ní nabýt na ní podíl účast anebo 
být ve vztahu k jiné právnické osobě ovládající osobou. 
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s obchodními korporacemi. Z tohoto důvodu požadujeme 
nad rámec výše řečeného návrh (alespoň zčásti) omezit na 
obchodní korporace. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení § 34a odst. 1 tím není dotčeno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti požadovalo upřesnění ustanovení 
o uvedení demonstrativního výčtu úkolů, k podpoře jejichž plnění 
bude ČNB moci založit právnickou osobu nebo v ní nabýt účast, 
a navrhovalo následující znění. 
„(2) Česká národní banka může založit právnickou osobu nebo 
v ní nabýt účast k podpoře plnění svých úkolů, zejména k ….“ 
 
Ministerstvu spravedlnosti bylo předkladateli vysvětleno, že 
požadavek na doplnění demonstrativního výčtu úkolů centrální 
banky není vhodné přijmout. Jedním z důvodů je celková 
koncepce zákona, který formulaci „ k plnění svých úkolů“ používá 
na mnoha dalších místech., a to bez bližší specifikace těchto úkolů, 
neboť ty jsou dány zákonem. Navrhovaná úprava by tak byla 
nekonzistentní. Dalším důvodem pro neakceptaci návrhu je to, že 
okruh úkolů centrální banky, k jejichž podpoře může být dané 
oprávnění potenciálně aktivováno, dnes nelze presumovat a tudíž 
ani omezit. Neboli takový výčet by nutně musel zahrnovat 
všechny stávající úkoly centrální banky, které se navíc v čase mění 
a to spíše s tendencí k jejich rozšiřování.  Další argument spočívá 
v tom, že demonstrativní výčet nemá v daném případě 
opodstatnění, neboť taková dikce není dostatečně rigidní a navíc 
pro potřeby čtenáře zákona je nadbytečná, neboť nepřispívá k 
pochopení ani výkladu normy, pakliže úkoly centrální banky jsou 
zřetelně definovány hned v části první zákona, konkrétně v § 2 
odst. 2 (pozn. na rozdíl od např. ustanovení § 32, kde v zájmu 
transparentnosti slouží demonstrativní výčet pro ilustraci 
nejtypičtějších či nejčastějších forem obchodů centrální banky na 
finančním trhu). Dostatečné pro tyto účely je doplnění důvodové 
zprávy, ve které jsou možné příklady využití daného ustanovení 
uvedeny. 
 

Ministerstvo K  § 44b odst. 3 písm. i): Poskytování údajů o omezení Neakceptováno, vysvětleno. 
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spravedlnosti svéprávnosti, jméně, příjmení a rodném čísle opatrovníka 
České národní bance je nadbytečné a nedůvodné. 
V soukromoprávním i veřejnoprávním styku (např. ve 
správním řízení o udělení povolení) se svéprávnost 
standardně prokazuje čestným prohlášením, kteréžto lze 
považovat za zcela postačující. Požadujeme navrhovanou 
změnu vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Návrh má provazbu na změny právního rámce upravující 
informační systém evidence obyvatel. Údaj o omezení 
svéprávnosti je v této evidenci obsažen, proto není třeba, aby 
předkladatel žádosti musel svéprávnost prokazovat čestným 
prohlášením. Cílem je snížení administrativní náročnosti pro 
předkladatele žádosti. 
Úprava ustanovení byla konzultována před vnitřním 
připomínkovým řízením s Ministerstvem vnitra, které 
s navrhovanou úpravou souhlasí. 
Na základě připomínky Ministerstva spravedlnosti došlo pouze 
k níže uvedené změně znění ustanovení v souladu s terminologií 
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. 
 
i) omezení svéprávnosti datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zrušení omezení svéprávnosti a; nebylo-li mu 
opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho 
narození a u opatrovníka, který se narodil  v cizině, místo a stát, 
kde se narodil. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K  § 45a a 45b:  
Úprava práv a povinností osob vyplývajících ze 
spotřebitelského úvěru neodpovídá působnosti zákona o 
České národní bance. Měla by být patrně součástí zákona 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Domníváme se, 
že rozsah pojmu „obytná nemovitost“ předvídaný 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012 není dostatečně určitý 
(např. v otázce jiného než obytného prostoru předvídaného 
v ustanovení § 2236 občanského zákoníku). V této 
souvislosti není ani zřejmé, jaký byl přesný záměr 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ustanovení v § 45a a 45b nezakotvuje práva a povinnosti 
spotřebitelů a nejde o nadstavbu soukromoprávní úpravy 
úvěrových vztahů. Jedná se o makroobezřetnostní nástroj, který 
odpovídá působnosti zákona o ČNB. 
Pokud jde o rozsah pojmu obytná nemovitost, je tento pojem 
v bankovním sektoru běžně používán při plnění obezřetnostních 
požadavků plynoucích z přímo účinného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, které má v podstatě 
přednost před zákonem, a předkladatelé jej považují za adekvátní. 
Nadto v připomínce zmiňovaný termín „jiný než obytný prostor“ 
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předkladatele. V závislosti na věcném posouzení návrhu 
považujeme za žádoucí navrhnout formulaci, která je 
dostatečně určitá a která též koresponduje s terminologií 
občanského zákoníku (např. „věc zajišťující bytové 
potřeby“). V souvislosti s návrhem § 45a odst. 2 se 
domníváme, že vyloučení obecné právní úpravy neplatnosti 
právních jednání podle občanského zákoníku není 
důvodné, a to především s ohledem na omezení 
ochranného ustanovení ve prospěch spotřebitele. Návrh 
§ 45a odst. 2 požadujeme vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

obsažený v § 2236 občanského zákoníku míří na vztahy mezi 
pronajímatelem a nájemcem, a tudíž je pro potřeby návrhu 
irelevantní, neboli takový jiný než obytný prostor se pro účely 
návrhu zákona nepovažuje za obytnou nemovitost, pouze se 
v příslušném právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy o nájmu 
použije úprava vztahující se k „obytnému prostoru“. 
Co se týká návrhu na vypuštění § 45a odst. 2, předkladatelé jsou 
názoru, že tímto ustanovením nejsou vyloučena ustanovení 
občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele jakožto 
slabší strany ve smluvním vztahu, stejně jako pravidla na ochranu 
spotřebitele podle zákona o spotřebitelském úvěru. Jen se staví 
najisto, že porušení požadavku podle § 45a odstavce 1 není 
důvodem pro neplatnost právního jednání per se. Případná 
neplatnost by naopak téměř vždy byla na újmu spotřebitele. 
V předmětném ustanovení přitom nejde o ochranu spotřebitele, ale 
o makroobezřetnostní nástroj orgánu dohledu. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

K novelizačnímu bodu 32. (§ 45b):  
Jako problematický a ne zcela dořešený vnímáme vztah 
ustanovení § 45b k zákonu č. 500/2000 Sb., správní řád. 
Ačkoliv toto ustanovení zakotvuje odchylky od obecné 
právní úpravy pro vydávání opatření obecné povahy, což 
ostatně deklaruje i důvodová zpráva k návrhu, z ustanovení 
dle našeho názoru jasně nevyplývá, která ustanovení 
správního řádu se použijí a která nikoli.  
Např. v § 45 odst. 3 se uvádí, že opatření obecné povahy 
(OOP) Česká národní banka (ČNB) zveřejní na své úřední 
desce a oznámí je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Není však zřejmé, zda se v tomto případě použije též § 173 
správního řádu, který mj. stanoví, že OOP správní orgán 
oznámí veřejnou vyhláškou. V případě, že by měl být § 
173 použit, což asi nebylo záměrem předkladatele, stává 
část druhé věty § 45b odst. 3 návrhu, že OOP ČNB „… 
oznámí […] způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 

Akceptováno. 
Účelem návrhu bylo vyloučení § 172 a § 173 odst. 1 správního 
řádu a to vlastní úpravou zveřejňování opatření obecné povahy. Při 
provedení tohoto záměru bylo možno postupovat např. jako 
v § 137 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy vyloučit 
§ 173 odst. 1 správního řádu, nebo tak, jak bylo uvedeno v návrhu 
§ 45b. Aby nebylo pochybnosti o vyloučení zmíněného ustanovení 
správního řádu, byla provedena níže uvedená úprava. 
 
K připomínce, že termín „oznámení“ OOP je termínem, který je 
využíván i ve správním řádu v souvislosti s oznamováním OOP 
veřejnou vyhláškou, lze doplnit, že tento termín je ve správním 
řádu využíván i v souvislosti s oznamováním na úřední desce 
(§ 172 odst. 2 správního řádu). Aby o tom nebyly pochybnosti, 
byla provedena níže uvedenou změna v § 45b odst. 4.  
 
K pochybnosti ministerstva o povaze „sdělení“ lze uvést, že se 
nejedná o žádné novum a tato právní formulace je již použita např. 
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nadbytečnou (vzhledem k § 25 odst. 2 správního řádu). O 
částečném použití správního řádu lze ve výše uvedeném 
smyslu polemizovat i vzhledem ke znění § 45b odst. 4, ve 
kterém se hovoří o „oznámení“ OOP, což je termín, který 
je využívám i ve správním řádu v souvislosti 
s oznamováním OOP veřejnou vyhláškou. 
Není též zřejmé, jakou povahu má „sdělení“ o němž se 
hovoří v § 45b odst. 4 větě druhé. Zejména není jasné, zda 
je toto sdělení přezkoumatelné, či nikoli, a zda se na něj 
analogicky použije úprava správního řádu a „sdělení“ bude 
fakticky rozhodnutím.  
Požadujeme proto jasně vymezit vztah daného ustanovení 
ke správnímu řádu, např. výslovně vyloučit některá 
ustanovení správního řádu, případně reformulovat 
ustanovení tak, aby bylo beze všech pochyb jasné, která 
ustanovení správního řádu se na danou úpravu použijí. 
Tato připomínka je zásadní. 

v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu nebo v zákoně 
o bankách. Protože nebylo vyloučeno ustanovení části čtvrté 
správního řádu, jedná se tak o sdělení podle této části. Nejedná se 
však o rozhodnutí a to ani z hmotněprávního hlediska. 
 
(3) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení 
o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy podle 
odstavce 1 Česká národní banka zveřejní na úřední desce České 
národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se 
nevyžaduje. a oznámí je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Opatření obecné povahy podle odstavce 1 nabývá účinnosti 3 
měsíce ode dne zveřejnění, nestanoví-li se v něm pozdější den 
účinnosti. Pokud opatření obecné povahy podle odstavce 1 pouze 
zvyšuje nebo ruší horní hranici stanoveného úvěrového ukazatele, 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění, nestanoví-
li se v něm pozdější den účinnosti.  
(4) Osoba uvedená v § 45a odst. 1 může proti opatření obecné 
povahy vydanému podle odstavce 1 podat písemné odůvodněné 
námitky ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho oznámení 
zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením 
nebo je využije jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného 
opatření obecné povahy nebo vydání nového opatření obecné 
povahy. 
 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

K novelizačnímu bodu 32. (§ 45b odst. 5): 
V ustanovení se v souvislosti „s vývojem faktorů“ 
odkazuje na odstavec 1, ve kterém se však o faktorech 
nehovoří. Doporučujeme upravit odkaz na odstavec 1 a 
nahradit ho odkazem na odstavec 2. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně k přestupkům: 
Upozorňujeme na vládní návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích (sněmovní tisk č. 929), který mimo 

Akceptováno. 
Sněmovní tisk 929 byl v materiálu zohledněn. 
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jiné zasahuje i do obou nynějším návrhem novelizovaných 
zákonů.  
Vzhledem k tomu, že u sněmovního tisku č. 929 je 
navrhováno nabytí účinnosti 1. července 2017, je nutné jej 
s dotčenými předpisy vzájemně koordinovat tak, aby 
neprováděly vzájemně si odporující úpravy.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 
vnitra 

K § 46 a 46a: 
Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti s přijetím zákonů 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, a č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se na 
jednání vlády dospělo k závěru, že v případě přestupků 
typově shodných skutkových podstat by se mělo subjektům 
hrozit stejně přísnou sankcí (pokutou o stejné výši horní 
hranice sazby). Z toho důvodu dáváme ke zvážení, zda je 
možné sjednotit maximální výši pokuty v § 46 odst. 2 
a v § 46a odst. 3 písm. a).  
Ostatně považujeme za vhodné odstranit také duplicitu 
ustanovení § 46 odst. 1 a § 46a odst. 1 písm. a) a b) 
a sloučit je do jednoho.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
Sankce byly sjednoceny. § 46 a § 46a byly sloučeny do jednoho 
§ 46, který zní: 
 

§ 46 
 

Přestupky 
 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 
a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává 
nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty 
zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými 
Českou národní bankou, nebo 
b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu 
žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti 
s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo 
„mince“. 

 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 
a) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a 

odst. 1, 
b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření 

k nápravě podle § 44a odst. 4, 
c) neinformuje Českou národní banku o odstranění 

nedostatku podle § 44a odst. 5., 
d) v rozporu s  § 45a odst. 1 poskytne spotřebitelský úvěr, 
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e) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření 
k nápravě podle § 45c odst. 1, nebo  

f) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku 
podle § 45c odst. 2. 

 
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 

osoba uvedená v § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí 
přestupku tím, že 
a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo 
b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo 

vysvětlení výkazu. 
 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) 

nebo e), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm.  a) 

nebo podle odstavce 2 písm. b), 
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), 
odstavce 2 písm. a), c) nebo f) anebo podle odstavce 3. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 34 – k § 46a odst. 3: 
Výše zmíněný změnový zákon k nové úpravě 
přestupkového práva (sněmovní tisk č. 929) již novelizuje 
§ 46a odst. 3 zákona o České národní bance, proto je nutné 
s ohledem na tuto skutečnost upravit novelizační bod č. 34. 
Navrhujeme jej upravit následujícím způsobem:  
• „V § 46a odst. 3 písm. a) se slova „a) nebo b)“ 

nahrazují slovy „a), b), f) nebo g)“.“;  
• „V § 46a odst. 3 písm. c) se slova „c) nebo e) nebo 

podle odstavce 2 písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „c), 
e) nebo h), anebo podle odstavce 2“.“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Viz výše. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 32 – k § 45b odst. 3: 
Na konci textu druhé věty není zřejmý význam slov „a 
oznámí je způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Není 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 
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totiž určeno, komu by mělo být opatření obecné povahy 
adresně oznámeno, zatímco v případě obecného zveřejnění 
(o kterém ostatně hovoří důvodová zpráva na str. 23) jsou 
daná slova nadbytečná s ohledem na § 26 odst. 1 správního 
řádu. 

(3) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení 
o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy podle 
odstavce 1 Česká národní banka zveřejní na úřední desce České 
národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se 
nevyžaduje. a oznámí je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Opatření obecné povahy podle odstavce 1 nabývá účinnosti 3 
měsíce ode dne zveřejnění, nestanoví-li se v něm pozdější den 
účinnosti. Pokud opatření obecné povahy podle odstavce 1 pouze 
zvyšuje nebo ruší horní hranici stanoveného úvěrového ukazatele, 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění, nestanoví-
li se v něm pozdější den účinnosti. 

Ministerstvo 
zemědělství 

V části první v článku I. v novelizačních bodech č. 3, 9, 
38 a v části druhé v článku II. v novelizačním bodu 2 
doporučujeme mezi interpunkčním znaménkem – čárkou – 
a uvozovkami dole vložit mezeru. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ve všech uvedených případech se čárka a navazující text vkládá 
bezprostředně za uvedená slova bez mezery před čárkou, proto 
nemůže být mezera do těchto novelizačních bodů vložena. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

V části první v článku I. v novelizačním bodu 32 
doporučujeme v § 45b odst. 2 písmenu d) zarovnat text 
stejně jako je tomu u písmen a), b), c), e) a f) tohoto 
odstavce. 

Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Obecně: 
Doporučujeme - vzhledem k tomu, že se novela zákona 
v mnoha ohledech dotýká i oblasti Evropské centrální 
banky ve smyslu čl. 127 odst. 4 Smlouvy o fungování EU 
spolu s čl. 2 rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. 
června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s  
Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů -  
zvážit, zda v tomto ohledu nevznikla povinnost konzultovat 
tento návrh s Evropskou centrální bankou. 

Akceptováno. 
Povinnost konzultovat návrh zákona vznikla a tento bude 
s Evropskou centrální bankou konzultován po zapracování 
připomínek z vnějšího připomínkového řízení, jak předvídá již 
předkládací zpráva ve verzi, ve které byla rozeslána do vnějšího 
připomínkového řízení: 
 
„…Návrh zákona byl po zapracování připomínek z vnějšího 
připomínkového řízení předložen ke konzultaci s Evropskou 
centrální bankou v souladu s čl. 127 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a Rozhodnutím Rady 98/415/ES ze dne 29. června 
1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální 
bankou. Evropská centrální banka ve svém stanovisku…(bude 
doplněno podle výsledku konzultace s ECB)….“ 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

K § 16a  
V § 16a odst. 1) je upraven takto: 
„§ 16a 
(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo 
jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, 
které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele 
v omyl, že jde o mince nebo pamětní bankovky a mince 
určité nominální hodnoty vydávané Českou národní 
bankou.“ 
 
Domníváme se, že by měla být do návrhu zákona doplněna 
obdobná úprava i ve vztahu k pamětním bankovkám. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Otázka potřebnosti ochrany pamětních bankovek byla diskutována 
při přípravě návrhu novely se závěrem, že dostatečnou ochranu 
zajišťuje již zákaz reprodukování a napodobování bankovek v § 14 
zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Mince 
a medaile jsou specifické možností razit je nikoliv pouze 
z obecných, ale i z drahých kovů (či je pokovovat), či je razit 
v tzv. špičkové kvalitě (proof), což u papírových ani plastových 
bankovek nepřichází v úvahu. Ochranu v §16a proto není třeba na 
bankovky (včetně pamětních) rozšiřovat. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K § 22 odst. 2) 
Doporučujeme gramaticky upravit: 
 
V návrhu zákona je doplněn chybný text: (2) Česká 
národní banka stanoví vyhláškou v případě mince 
obchodní, zda se vydává jako jeden český dukát nebo jeho 
násobek, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled, jejich další 
náležitosti její další náležitosti a datum vydání.“. 
 
Gramaticky správně patří: „…vzhled, její další náležitosti 
…“, protože se jedná „o případ mince obchodní“, tedy 
jedné mince. 

Akceptováno. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Ad 10) Část 8 důvodové zprávy byla rozšířena. V oblasti 
výkaznictví a statistiky se nepracuje s osobními údaji, nýbrž 
s agregovanými číselnými údaji. ČNB není v tomto případě 
příjemcem statistických údajů obsahujících osobní údaje 
ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. 
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Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající 
a zamýšlená zpracování osobních údajů. Identifikaci 
zpracování osobních údajů je nezbytné podstatně rozšířit. 
Jedná se o: „10. V oblasti výkaznictví a statistiky se 
upřesňuje okruh vykazujících zahraničních osob 
působících v ČR, výčet subjektů, kterým může ČNB 
poskytnout důvěrné statistické údaje a účel poskytnutí 
těchto údajů.“, „12. Do výčtu údajů, které jsou ČNB 
poskytovány ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR, se 
doplňují údaje související s omezením svéprávnosti.“ a 
„15. Zpřesňuje se formulace důvodů pro zproštění 
povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ČNB a jejich vztah 
ke zvláštním právním předpisům rovněž upravujícím tuto 
mlčenlivost.“ Okruh 13, „Pokud jde o roční zprávu o 
výsledku hospodaření ČNB, do zákona se doplňuje 
povinnost, aby tento dokument obsahoval vedle stávající 
informace o mzdách členů bankovní rady rovněž informaci 
o mzdách vedoucích zaměstnanců v přímé řídící 
působnosti bankovní rady.“, je nezbytné dopracovat. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 
Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova 
zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud 
ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický 
účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 
zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování 
osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka 

 
Ad 12) Část 8 důvodové zprávy byla rozšířena. Do výčtu údajů, 
které jsou ČNB poskytovány ze strany Ministerstva vnitra 
a Policie ČR, se doplňují údaje související s omezením 
svéprávnosti. Jde o další osobní údaj, který bude nově poskytován 
Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky, a to vedle 
dalších dnes již poskytovaných osobních údajů uvedených v § 44b 
odst. 2 písm. a) až h). Práva subjektů údajů nová úprava nemění. 
ČNB bude s příslušnými údaji nakládat stejným způsobem jako 
doposud s ostatními údaji podle § 44b odst. 2. V praxi lze pro 
přístup do Informačního systému evidence obyvatel v ČNB použít 
pouze k tomu určenou aplikaci, kterou smí využívat pouze 
pracovníci, kteří jsou k tomu oprávněni. Oprávnění je schvalováno 
na úrovni příslušného ředitele sekce. Aplikace zaznamenává 
všechny přístupy k údajům v těchto systémech, včetně rozsahu 
údajů a totožnosti osoby, která k nim přistupovala, a důvodu 
přístupu. 
 
Ad 15) Co se týká zpřesnění formulace důvodů pro zproštění 
povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ČNB, návrhem nijak 
nedochází ke změně ve vztahu k osobním údajům. Návrhem 
nedochází k rozšíření důvodů pro zproštění mlčenlivosti. Cílem 
úpravy bylo pouze vyjasnit, že důvodem pro zproštění povinnosti 
mlčenlivosti jsou na prvním místě případy stanovené v jiných 
právních předpisech a teprve na druhém místě může jít o zproštění 
povinnosti mlčenlivosti z důvodu veřejného zájmu nebo ochrany 
zájmů ČNB. Část 8 důvodové zprávy byla rozšířena. 
 
Ad 13) Část 8 důvodové zprávy byla rozšířena. Pokud jde 
o uveřejňování informací o mzdách zaměstnanců vedoucích 
zaměstnanců v přímé řídící působnosti bankovní rady, reaguje 
návrh zákona na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu 
ukládající uveřejňování mezd zaměstnanců státní správy. Je 
odrazem snahy ČNB o transparenci odpovídající okolnímu 
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lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo 
rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se 
slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona 
o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních 
kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se 
vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní 
úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů 
a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V 
popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně 
používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak 
výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se 
předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na 
jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či 
zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda 
jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 
synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu 
nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu 
k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry 
specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle 
zákona o ochraně osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 

prostředí správních úřadů, jejichž některými atributy ČNB taktéž 
disponuje. Zároveň je zachována potřebná míra soukromí 
zaměstnanců na nižších pracovních pozicích.  
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projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud 
navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny 
ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky 
pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 
popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, 
zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle 
obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K jednotlivým ustanovením 
V článku I se bod 31 zrušuje. 
 
Je otázkou, zda je tato změna nutná. Novelizovat se má jen 
tehdy, když je nezbytná věcná změna. Tato je ryze 
formální. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Cílem novely je mimo jiné odstranit formální a legislativně 
technické nedostatky či nepřesnosti zákona. Z tohoto důvodu se 
odstraňuje chybný odkaz na starý občanský zákoník a při té 
příležitosti je odkaz nenormativní transformován na odkaz 
normativní. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 24 – poznámka pod čarou č. 30: 
V citaci tam uvedeného nařízení EU je třeba ke konci 
doplnit dodatek „, v platném znění.“ – týká se i poznámky 
pod čarou č. 31. 

Akceptováno. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 25 – poznámka pod čarou č. 31: 
viz výše 

Akceptováno. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 26 – poznámka pod čarou č. 32: 
Novelizováno bylo i nařízení ECB č. 1071/2013, tedy 
i k němu doplnit dodatek „v platném znění“. 

Akceptováno. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K bodu 28 – k § 43 f (poznámky pod čarou č. 36 a 44): 
V  poznámce pod čarou č. 44 tam cit. ustanovení čl. 8 a 8a 
byla novelizována, tedy citaci je třeba upravit o dodatek 
v tomto smyslu. Doporučujeme dále sjednotit obě 
poznámky pod čarou k tomuto ustanovení. Návrh dikce: 

Akceptováno. 
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„36) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 2533/98, v platném znění.“ 

„44) Například čl. 8 a 8a nařízení Rady (ES) č. 2533/98, 
v platném znění.“ 

– plná citace nařízení 2533/98 je obsažena v poznámce pod 
čarou č. 31. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K Rozdílové tabulce: 
k § 43f/1/h: Doplnit údaj o novelizacích nařízení EU 
č. 2533/98, viz připomínky výše 

Akceptováno. 
 

 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
Resort Připomínky Vypořádání 
ČBA Obecně 

Předložená novela zákona o ČNB zakotvuje pravomoc 
ČNB stanovit závazným způsobem horní hranice 
úvěrových ukazatelů pro spotřebitelské úvěry zajištěné 
obytnou nemovitostí, a to LTV, LTI, DTI a DSTI. 
Předložený návrh zákona zakládá takřka nelimitovanou 
pravomoc ČNB. Nejsou uvedeny žádné případy či situace, 
kdy může ČNB tyto nástroje využít. Použití kteréhokoli 
nástroje či jejich kombinace je čistě na úvaze ČNB. Při 
stanovení opatření obecné povahy je dle návrhu zákona 
ČNB vázána pouze makroekonomickými indikátory.  Z 
povahy věci to znamená, že ČNB bude přímo 
vyhodnocovat např. ekonomický dopad na spotřebitele a 
také na finanční instituce. Každé takové rozhodnutí ČNB 
může mít i zásadní politické a sociální důsledky. Zákon by 
tak například měl jasně definovat případy, kdy ČNB může 
nástroje využít a v jakém rozsahu, popř. zakotvit pravidlo, 
že ČNB má takto přijatá opatření vždy transparentně 

Neakceptováno. 
ČNB je limitována svými zákonnými úkoly a faktory uvedenými 
v § 45b odst. 2. Konkrétní nastavení limitů bude provedeno 
formou OOP, které musí být vždy řádně zdůvodněno, tedy 
nastavení je transparentní., a jde o soudně přezkoumatelné 
rozhodnutí. Nicméně bylo doplněno ustanovení § 45b odst. 1, a to 
tak, že OOP lze vydat v návaznosti na rozpoznání systémových 
rizik souvisejících s poskytováním spotřebitelských úvěrů 
zajištěných obytnou nemovitostí. Dále byl doplněn § 45b odst. 2 
o faktor dopadu na spotřebitele. 
Návrh je v souladu s existující právní úpravou jiného 
makroobezřetnostního nástroje, proticyklické kapitálové rezervy. 
Nezakládá se nelimitovaná pravomoc, i s ohledem na ustanovení 
§ 45b odst. 4 (námitky) a 5 (roční přehodnocení). Definiční výčet 
pravidel, kdy a v jakém rozsahu je možné nástroje využít, není 
vzhledem ke komplexnosti vyhodnocení faktorů zakládajících 
nárůst systémového rizika, možný. 
Rozhodnutí ČNB v oblasti makroobezřetnostní politiky jsou 
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vysvětlit a objasnit. Zcela například chybí reflexe 
regulatorního principu „de minimis“, tedy co nejmenšího 
zásahu regulace za účelem dosažení sledovaného cíle. 
Pokud by měla tato regulace být i přes výše uvedené 
výhrady přijata, uvádíme níže konkrétní připomínky. 

vysvětlována, objasňována a číselně dokumentována ve Zprávě 
o finanční stabilitě, která je každoročně projednávána Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR. Stejně jako v případě proticyklické 
kapitálové rezervy bude podrobné kvantitativní i kvalitativní 
odůvodnění rozhodnutí ČNB obsaženo v příslušném OOP.  
ČNB ve Zprávě o finanční stabilitě vysvětluje, proč je k omezení 
zdrojů rizik vhodné využít konkrétní nástroje, a jejich nastavování 
provádí s cílem minimalizovat případné vedlejší nepříznivé 
dopady na finanční trh a makroekonomický vývoj. ČNB nastavuje 
nástroje jako minimální standardy, přičemž je na samotných 
finančních institucích v případě identifikace rizik rozhodnout 
o přísnějším nastavení parametrů či tvorbě dodatečných rezerv.   
 

ČBA K RIA a Důvodové zprávě 
§45a zavádí úvěrové ukazatele související se 
spotřebitelskými úvěry zajištěnými obytnou nemovitostí a 
§ 45b definuje oprávnění ČNB vydat opatření obecné 
povahy, kterým stanoví horní hranici jednoho nebo více 
úvěrových ukazatelů. Definice ukazatelů jsou v zákoně 
uvedeny pouze v obecné rovině a jejich detailní podoba 
bude vydána až následně Vyhláškou podle §45a odstavec 
4. Detailní úroveň však teprve může odhalit rozsah 
dopadů, uváděný v RIA, který je v tomto okamžiku 
obtížněji predikovatelný.  
 
RIA v části 2.9 hodnotí dopad na tržní prostředí – rozsah 
tržních aktivit u varianty 1 jedním mínus (-), tedy jako 
negativní. ČBA souhlasí s předpokladem negativního 
dopadu, nicméně stupeň vnímá závažněji (na úrovni --). 
Dopad vnímáme jak na úrovni realizovaných obchodů 
v bilancích bank, ale i v širším kontextu souvisejících trhů 
a spotřebitele:  

Akceptováno částečně. 
Úprava ZZ RIA byla provedena.  Návrh vyhlášky bude součástí 
materiálu pro vládu. 
 
Pokud jde o uváděnou potřebu získávat dodatečně informace od 
spotřebitele, předkladatelé jsou toho názoru, že příslušné 
informace musí instituce získávat od spotřebitele v souvislosti 
s posouzením jeho schopnosti úvěr splácet. V opačném případě by 
instituce nebyly schopny vyhodnotit schopnost některých 
spotřebitelů úvěr splácet a nemohly by jim tak úvěr poskytnout.  
Předkladatelé přitom vycházejí z celkové koncepce 
obezřetnostního řízení úvěrových rizik v bankách, kdy hlavním 
kritériem je schopnost dlužníka splácet, nikoliv zajištění úvěru. 
Definice ukazatelů v příslušné vyhlášce bude zpracována tak, aby 
instituce mohly v maximálně možné míře použít informace, které 
v současnosti využívají při posuzování žádosti o úvěr pro 
posouzení úvěruschopnosti. Bylo odloženo nabytí účinnosti OOP 
ze 3 na 4 měsíce po zveřejnění, čímž je dán dostatečný časový 
prostor i pro získání případných dalších informací nad rámec těch, 
které jsou získávány pro posouzení úvěruschopnosti.  
Některá z konstatování (např. o LTV 90 %) se nevztahují 
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• Změny v úpravě procesu poskytování úvěrů souvisí 
s potřebou získávat od spotřebitele dodatečné 
informace, klade významné nároky na úpravy IT 
systémů, vzdělávání interních zaměstnanců i 
externích zprostředkovatelů; 

• Hraniční hodnoty ukazatele LTV budou motivovat 
spotřebitele k jejich obcházení formou 
dofinancování se u jiné instituce. Schopnost bank 
rozpoznat takovou situaci je omezená (úvěrové 
registry mají až 90 denní zpoždění). Spotřebitel si 
zajistí dofinancování za pro něj méně výhodných 
podmínek (za vyšší úrokovou sazbu), což bude mít 
negativní vliv na jeho ekonomickou situaci a jeho 
volné disponibilní zdroje budou rychleji 
konzumovány (ve srovnání s plným úvěrem 
zajištěným zástavním právem k obytné 
nemovitosti). Současně vybrané skupiny 
spotřebitelů si takové financování nebudou moci již 
finančně dovolit a nebudou tak mít přístup 
k financování svého bydlení; 

• Hraniční hodnoty ukazatele LTV mohou mít 
negativní vliv na transparentnost realitního trhu. 
Lze předpokládat snahu spotřebitelů hodnoty 
obcházet, což je možné dosáhnout úpravou kupních 
cen v kupních smlouvách; 

• Hraniční hodnoty ukazatele LTV v kombinaci 
s novou povinností kupujícího platit daň z nabytí 
nemovitosti bude významným způsobem tlačit na 
vlastní zdroje spotřebitele. Strop LTV 90% bude 
efektivně znamenat 14% potřebu vlastních zdrojů; 

Příjmové ukazatele typu LTI, DTI a DSTI mají jen velmi 
omezený vliv na schopnost či ochotu spotřebitelů splácet 
úvěry zajištěné obytnými nemovitosti (tradičně jde 

k navrhované právní úpravě, ale k existujícímu nastavení, které je 
upraveno v Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním 
retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí – Úřední 
sdělení České národní banky ze dne 14. června 2016. Samotný 
návrh žádná konkrétní čísla neobsahuje.  
ČNB nastavuje nástroje jako minimální standardy, přičemž je na 
samotných finančních institucích v případě identifikace rizik 
rozhodnout o přísnějším nastavení parametrů či tvorbě 
dodatečných rezerv.   
 
Pokud jde o některé v připomínce uvedené potenciální negativní 
dopady na spotřebitele, sdělujeme, že ČNB musí brát v potaz 
nejen finanční poměry individuálního spotřebitele, ale stabilitu 
finančního systému jako celku. 
Navíc případná přílišná tvrdost regulace je částečně řešena 
objemovou výjimkou. Dále byl doplněn § 45b odst. 2 o faktor 
dopadu na spotřebitele (viz též vypořádání obecné připomínky 
výše.  
Argumentaci obcházením hraniční hodnoty ukazatele LTV 
(obdobně u ostatních ukazatelů) formou dofinancování se u jiné 
instituce nelze označit za zcela přiléhavou. Spotřebitel bude 
typicky prokazovat velikost zatížení dané nemovitosti dluhy ze 
spotřebitelských úvěrů, stejně jako dnes prokazuje svou 
úvěruschopnost, čestným prohlášením. Pokud by uvedl nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel, dopustil 
by se úvěrového podvodu podle § 211 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, a vystavoval by se možnosti postihu. Na tomto 
místě je potřeba zdůraznit, že u tohoto trestného činu postačí 
k jeho trestnosti již to, že je pouze ve stádiu přípravy. To, jakým 
způsobem budou banky dané skutečnosti ověřovat, je na 
rozhodnutí bank s tím, že již dnes jsou určité možnosti si údaje 
udávané spotřebitelem ověřit. Co se týče dofinancování dalším 
úvěrem a dopadu na ekonomickou situaci spotřebitele, mohla by 
daná skutečnost být postižena vydáním OOP k některému 
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o ukazatele spojené s revolvingovými úvěry). Stanovením 
horních hranic bez znalosti kontextu celého úvěrového 
případu dochází k situaci, kdy ČNB fakticky přebírá řízení 
rizik bank v této oblasti a to jednotným „one-size-fits-all“ 
principem. Banky míří na různé klientské sub-segmenty, 
různé části trhu. Řízení přes indikátory bude omezovat 
možné produktové inovace i inovace v systémech řízení 
rizik, které vždy budou muset vyhovovat elementárnímu 
principu jednoduchého ukazatele. Ačkoli by bylo portfolio 
možné řídit komplexnějším a správnějším přístupem, 
nebude možné jej aplikovat. 
 

z „dluhových ukazatelů“, které by tuto situaci postihly. 
 
Pokud jde o uvedenou předpokládanou snahu spotřebitelů 
dosáhnout úpravy kupních cen v kupních smlouvách, je potřeba 
mít na zřeteli, že případným umělým zvýšením ceny nemovitosti 
a vyhověním požadavku na LTV, by si spotřebitel fakticky 
zvyšoval svou daňovou povinnost z daně z převodu nemovitosti 
(nově daň z nabytí nemovitosti). Vzhledem k výše uvedenému je 
nepravděpodobné, že by spotřebitel takovouto manipulaci s cenou 
prováděl. 
 
Co se týče tlaku na vlastní zdroje spotřebitele kvůli dopadu platby 
daně z nabytí nemovitosti, bude ČNB v souladu s vypořádáním 
jiné připomínky ČBA zvažovat při vydání OOP i dopad na 
spotřebitele, takže přihlédne i k působení daně z nabytí 
nemovitosti na spotřebitele. 
 

ČBA 
 

K ustanovení § 45a odst. 1  
Navrhujeme doplnit odstavec o oprávnění ČNB stanovit 
přípustné výjimky z odstavce 1. Celý odstavec 1 by 
zněl: „Osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr 
nesmí poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou 
nemovitostí, pokud by tím došlo k překročení horní hranice 
jednoho nebo více úvěrových ukazatelů, je-li stanovena 
Českou národní bankou opatřením obecné povahy podle § 
45b.  
 
Opatření obecné povahy podle §45b může obsahovat 
vymezení rozsahu akceptovatelného překročení horní 
hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů, které se 
nepovažuje za překročení podle věty první.  
 
Při výpočtu úvěrových ukazatelů postupuje tato osoba v 

Akceptováno jinak. 
Přímo do zákona (nikoliv zmocněním pro ČNB) bylo doplněno, že 
zákaz poskytnout úvěr neplatí pro max. 3 % celkového objemu 
sledovaných úvěrů, u kterých může být překročena horní hranice 
úvěrových ukazatelů.   
 
Současně se doplňuje, že úvěr překračující horní hranici jednoho 
nebo více úvěrových ukazatelů musí být takto od počátku označen 
v evidenci jeho poskytovatele. Tomu odpovídá požadavek na 
dokumentaci podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí úvěru, v níž by 
byla jednoznačně a explicitně potvrzena adekvátnost poskytnutí 
úvěru i při překročení horní hranice ukazatele, zejména návratnost 
úvěru. 
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souladu s vyhláškou podle odstavce 4.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Je běžnou a ze strany dohledového orgánu akceptovanou 
praxí, že nepříznivý výsledek dílčího indikátoru může být 
převážen dalšími informacemi, které má poskytovatel 
k dispozici. Informace mohou být vztaženy ke změně 
v poměrech spotřebitele v blízké budoucnosti, mohou se 
týkat nestandardních postupů (výnosy z investičních 
portfolií, příjmy ze zahraničí apod.). Současně platí, že 
spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí se 
poskytují širokému spektru spotřebitelů včetně oblasti tzv. 
privátního bankovnictví, kde ačkoli schopnost splácet je 
rovněž postavena na zhodnocení úvěrovatelnosti podle 
zákona o spotřebitelském úvěru, vnitřní struktura takových 
případů nemusí odpovídat hraničním indikátorům. Cílem 
ČBA je vytvořit prostor pro určité množství výjimek, které 
umožní smysluplné financování a které současně neohrozí 
finanční stabilitu ČR. Výjimky uvedené ve Vyhlášce 
mohou být odstupňované podle různých kritérií (například 
v návaznosti na míru pokročilosti řízení rizik a kapitálu 
uvedenou v Capital Risk Regulation).  

ČBA K ustanovení § 45a odst. 3 
Navrhujeme odstranit body b) až d) (LTI, DTI, 
individuální DSTI) a ponechat pouze stávající body a) a 
e) (ukazatel LTV a ukazatel celkového DSTI).  
 
Tato připomínka je zásadní. 
  

Akceptováno částečně. 
Rozsah zákona byl omezen na tři ukazatele - LTV, DTI, původní 
celkové DSTI (to je nově označeno jako DSTI). Dílčí subvarianty 
u dvou ukazatelů (DTI a individuální DSTI) byly definovány 
hlavně na základě dřívějších vyjádření industrie, že je obtížné 
vstupní data pro výpočet celkového DSTI získat. Vzhledem 
k tomu, že ČBA nyní svůj postoj modifikovala, lze jej takto 
v návrhu zákona zohlednit. 
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Zdůvodnění: 
Rozsah ukazatelů považujeme se nedůvodný:  

• Odborná praxe prokázala, že použití LTI, DTI či 
individuálního DSTI nepřináší v RIA a důvodové 
zprávě uváděné efekty. Využití těchto ukazatelů je i 
v Evropě minimální. Na tuto skutečnost upozorňuje 
i samotná RIA, která uvádí přehled použití 
ukazatelů napříč Evropou, kde např. LTI používají 
pouze dvě země (Irsko a Velká Británie) 
s elementárně odlišnou historickou strukturou trhu; 

• LTI, DTI a individuální DSTI jsou nedokonalé 
ukazatele používané tam, kde není možné sestavit 
celkový DSTI ukazatel (jsou podmnožinou 
celkového DSTI); 

• Ukazatele založené na celkové výši dluhu 
k příjmům (LTI, DTI) jsou v praxi obtížně 
aplikovatelné, protože spotřebitel si často není 
vědom sumy aktuální výše svých závazků. Pokud 
má ukazatel sloužit k odmítnutí takového úvěru, 
musí si jej být spotřebitel schopen sám sestavit tak, 
aby se uměl rozhodnout, zda podstoupí proces 
transakce s nemovitostí včetně vyřízení úvěru. 
Preferujeme vyhnout se situaci, kdy spotřebitel 
rozjedná například nabytí nemovitosti, podstoupí 
řadu právních kroků a po několika týdnech tohoto 
procesu banka klienta prověří v úvěrovém registru, 
zjistí výši jeho závazků a klienta odmítne. Z našich 
zkušeností jsou spotřebitelé zvyklí pracovat s výší 
splátky (podklad pro celkové DSTI). 

Expertní skupina ČBA se shodla na tom, že banky v ČR 
jsou schopny sestavit ukazatel LTV a celkového DSTI a 
preferují využití těchto ukazatelů. Důvodem je již uvedená 
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transparentnost a komplexnost. Upozorňujeme na 
skutečnost, že v žádné ze zemí Evropské unie nemá orgán 
dohledu možnost omezit současně 5 úvěrových ukazatelů. 
Takový rozsah omezení je dle našeho názoru nepřiměřený. 
Limity přitom mohou být stanoveny zcela nezávisle. 
 Novela neřeší skutečnost, že vyšší obezřetnost při řízení 
jednoho ukazatele (typicky LTI) může být kompenzována 
 "volnějším" přístupem k jinému ukazateli. 
 

ČBA K ustanovení § 45a odst. 3  
Navrhujeme v textu alespoň definovat „spotřebitele“ či 
použít jinou konstrukci tak, aby výpočet ukazatelů 
odpovídal zamýšlenému použití.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Úvěrové ukazatelé se nestanovují k jednotlivým 
spotřebitelům, ale jsou atributem úvěru jako celku. LTV 
zahrnuje úvěry všech žadatelů ke stejné nemovitosti a 
stejně tak DSTI je společnou dluhovou službou všech 
žadatelů. V tomto kontextu není zřejmé, o koho se u 
definice spotřebitele jedná (jde o jednu osobu, soubor 
spotřebitelů vzájemně propojených stejným závazkem?). 
Při poskytování úvěrů zohledňujeme například v případě 
domácnosti (manžel a manželka) příjmy obou osob a 
zároveň výdaje obou osob. Pokud by se ukazatele měly 
sestavovat na úrovni jednotlivých osob, pak není zřejmé, 
jak s tím při výpočtu naložit (průměrovat hodnoty – 
aritmeticky, váženě)? Nebo jen brát hlavního dlužníka (ten 

Vysvětleno. 
Definice pojmu „spotřebitel“ je obsažena v občanském zákoníku. 
Podrobnosti výpočtu stanoví vyhláška. 
 

Spotřebitel 
§ 419 

 
 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své 
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu 
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 
jedná. 
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však nemusí dosahovat na poskytnutí úvěru jeho samotnou 
výši příjmů či ostatními ukazateli). Nastává například 
situace, kdy společně do úvěrového vztahu vstoupí 
produktivní rodiče a děti (děti jen s omezeným či žádným 
výdělkem do doby, než ukončí studia a převezmou plně 
splácení úvěru). Návrh dané regulace prostřednictvím 
úvěrových ukazatelů ve stanoveném rozsahu považujeme 
za nepřiměřené omezení prostoru pro volné uvážení 
poskytovatele úvěru při posouzení úvěruschopnosti 
žadatele o úvěr. Základní pravidla pro toto posouzení i 
sankce za jejich nedodržení jsou dle našeho názoru 
dostatečně vymezena hypoteční směrnicí (směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU), novým 
zákonem o spotřebitelském úvěru (z.č. 257/2016 Sb.) a 
obecnými pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k 
posuzování úvěruschopnosti (EBA/GL/2015/11). 
Domníváme se, že právní úprava obsažená v novém zákoně 
o spotřebitelském úvěru je založena na tom, že všichni 
poskytovatelé úvěru zavedou pravidla a postupy pro 
posuzování úvěruschopnosti tak, aby každá žádost o úvěr 
byla individuálně posouzena na základě konkrétní finanční 
situace spotřebitele. Připomínáme, že nový zákon o 
spotřebitelském úvěru sankcionuje (v § 87) porušení 
povinnosti poskytnout spotřebitelský úvěr jen, pokud z 
výsledku posouzení vyplývá, že nejsou důvodné 
pochybnosti o schopnosti spotřebitele splácet úvěr, 
relativní neplatností smlouvy o spotřebitelském úvěru. 

 

ČBA K ustanovení § 45a odst. 3 písm. e) 
Navrhujeme odstranit slovo „ročních“ z definice DSTI. 
Písmeno e)  by znělo „výdajů spotřebitele vyplývajících z 
celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel 

Akceptováno. 
Časová specifikace bude obsažena ve vyhlášce. 
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celkové DSTI)“. 
 
Zdůvodnění: 
Navrhujeme ponechat stanovení časového horizontu (roční 
výdaje, roční příjmy) až ve Vyhlášce s detailem definic. 
Definice v písm. e) rovněž neuvádí, že se jedná o roční 
příjmy a na úrovni vyhlášky předpokládáme vyřešení všech 
praktických aspektů. Jde především o výklad ročních 
příjmů, kde banky podle zákona o spotřebitelském úvěru 
zpravidla zohledňují delší časový horizont, nicméně 
obvykle pracují s průměry za časové období nikoliv sumou 
za časové období, očišťují nepravidelné výkyvy (například 
bonusy) nebo u osob s kratší pracovní historií pracují 
s kratším časovým horizontem. 
 

ČBA K ustanovení § 45a odst. 3  
Navrhujeme za výčet ukazatelů uvést specifikaci 
časového okamžiku, ke kterému se úvěrové ukazatele 
sestavují a to k datu schválení. Pod výčet ukazatelů by 
byla doplněna věta: „Úvěrové ukazatele se sestavují 
k okamžiku schválení úvěru.“ 
 
Zdůvodnění: 
Úvěrové ukazatele je možné sestavovat k různým časovým 
okamžikům (zpracování úvěru, schválení, podpis smlouvy 
či k jakémukoli reportovacímu okamžiku) a výsledky se 
mohou lišit. Považujeme za nezbytné tento okamžik 
specifikovat a to již na úrovni zákona o ČNB. 
 

Neakceptováno. 
Bližší specifikace bude obsažena ve vyhlášce. Věcně pak nedává 
smysl vázat všechna vstupní data k jednomu přesnému momentu, 
ale musí být dáno tolerovatelné období, z něhož mohou pocházet. 
Připomínka jde navíc proti logice předchozí připomínky k § 45a 
odst. 3 písm. e), kdy je naopak požadováno umístit časovou 
specifikaci ohledně výdajů spotřebitele do vyhlášky. 
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ČBA K ustanovení § 45b odst. 2  
Navrhujeme alespoň doplnit pod písmeno f) větu 
„Česká národní banka při stanovení horních hranic 
úvěrových ukazatelů zohlední dopady na poskytovatele 
a spotřebitele.“, nebo jiným vhodným stanovit limity 
pro aplikaci pravomoci regulátora stanovovat úvěrové 
ukazatele. Současně v tomto kontextu navrhujeme 
zakotvení principu de minimis. 
 
Zdůvodnění: 
§45 b odst. 2) stanovuje pouze faktory vedoucí k nastavení 
hranic. Jsme toho názoru, že při jejich stanovení by měl být 
současně znám i jejich dopad (ekonomický, 
společenský…) na poskytovatele, spotřebitele či 
nejrůznější ekonomické děje jako je například inflace.  Z 
povahy věci to znamená, že ČNB bude přímo 
vyhodnocovat např. ekonomický dopad  na spotřebitele a 
také na  finanční instituce. Každé takové rozhodnutí ČNB 
může mít i zásadní politické a sociální důsledky. Zákon by 
tak například mohl jasně definovat případy, kdy ČNB může 
nástroje využít a v jakém rozsahu, popř. zakotvit pravidlo, 
že ČNB má takto přijatá opatření vždy transparentně 
vysvětlit a objasnit. Zcela například chybí reflexe 
regulatorního principu „de minimis“, tedy co nejmenšího 
zásahu regulace za účelem dosažení sledovaného cíle. 
Ohledně navržené zákonné konstrukce, podle které má ke 
stanovování závazných limitů úvěrových ukazatelů 
docházet formou závazných opatření obecné povahy 
upozorňujeme na nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 14/07 
a na rozsudek NSS sp. zn. 1 Ao 1/2005. Podle našeho 
názoru je třeba se ze strany předkladatele vypořádat se 
závěry obsaženými v citovaných rozhodnutích zejména 

Akceptováno částečně. 
Pokud jde o požadavek na uvedení dalších faktorů, které ČNB 
posuzuje, do § 45b odst. 2 byl doplněn potenciální dopad 
nastavení ukazatelů na spotřebitele. 
 
Současně byl na základě této připomínky v § 45b odst. 1 blíže 
specifikován vztah mezi oprávněním vydat OOP a cílem, ke 
kterému má takové OOP sloužit (viz též § 2 odst. 2 písm. e) 
zákona o ČNB), resp. byla explicitně uvedena podmínka pro 
vydání OOP. Ustanovení nově zní: 
 

§ 45b 
 

(1) Česká národní banka je oprávněna v návaznosti na 
rozpoznání systémových rizik souvisejících s poskytováním 
spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí vydat 
opatření obecné povahy, kterým stanoví horní hranici jednoho 
nebo více úvěrových ukazatelů podle § 45a odst. 3.  
 
Princip de minimis je implicitním předpokladem každé regulace, 
nebude tedy výslovně zmiňován. 
 
Pokud jde o uváděnou judikaturu, zejména nelze souhlasit 
s tvrzením, že došlo k vyloučení části šesté správního řádu, 
protože došlo k vyloučení pouze některých jeho ustanovení a to 
§ 172 a § 173 odst. 1, avšak s tím, že § 172 správního řádu 
upravující možnost obrany proti opatření obecné povahy již 
v rámci procesu jeho tvorby (tzv. kvazi opravný prostředek) byl 
nahrazen § 45b odst. 4 návrhu, a § 173 odst. 1 správního řádu byl 
v části týkající se způsobu oznamování a účinnosti nahrazen § 45b 
odst. 3 věta druhá až čtvrtá) návrhu. Nejedná se tak o faktické 
vyloučení, ale pouze o jiné procesní řešení posuzovaných otázek. 
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 Ao 1/2005 – 98 
vymezuje opatření obecné povahy s ohledem na jeho pojem 
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potud, že návrh zákona nepředpokládá, že by regulátor při 
vydávání opatření obecné povahy postupoval podle části 
šesté správního řádu, t.j. naopak předpokládá, že by 
opatření obecné povahy vydával bez předchozího 
předepsaného řízení o návrhu opatření obecné povahy, což 
se zdá být v nesouladu zejména s citovaným nálezem 
ústavního soudu.  

a povahu a dále se zabývá algoritmem jeho přezkumu. Zmíněné 
rozhodnutí se však nevymezuje k nemožnosti vyloučení některých 
ustanovení správního řádu týkající se vydávání opatření obecné 
povahy. V rámci algoritmu přezkumu pouze uvádí, že jedním 
z kroků je i přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo 
vydáno zákonem stanoveným postupem (procesní postup 
správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy). Pokud 
bude navrhovaná úprava přijata a následně bude podle ní 
postupováno, tak i přezkum této otázky bude bez problémů. 
Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07 se stejně jako 
předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vymezuje 
k povaze opatření obecné povahy včetně jeho materiálního pojetí. 
Ústavní soud se zabýval i ochranou proti opatření obecné povahy 
když uvedl, že: „Podmínkou fungování právního státu je 
respektování autonomní sféry jednotlivce, která požívá ochrany ze 
strany státu tak, že stát vyvíjí pouze takovou aktivitu, kterou do 
této sféry sám nezasahuje, resp. zasahuje pouze v případech, které 
jsou odůvodněny určitým veřejným zájmem a kdy je takový zásah 
proporcionální (přiměřený) s ohledem na cíle, jichž má být 
dosaženo (srov. nález sp. zn. I. ÚS 557/05, viz [3]www.usoud.cz). 
Ústavní soud tak ve vztahu k posuzované věci podtrhuje možnost 
efektivní soudní ochrany práv stěžovatelů již v etapě schvalování 
územně plánovací dokumentace, kterou nelze plně kompenzovat 
dostatečně reálnou ochranou jejich práv v následných fázích 
stavebního řízení.“. Vyloučením § 172 a § 173 odst. 1 správního 
řádu a jejich nahrazením navrhovanou úpravou nedochází 
k vyloučení přezkumu ve správním soudnictví. Uvedené odkazy 
na rozhodnutí soudů jsou proto irelevantní a nedopadají na 
ustanovení § 45b návrhu zákona. 
K samotnému vyloučení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu lze 
dodat, že se nejedná o žádné novum (obdobná úprava je již 
několik let aplikovaná podle zákona o bankách, zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu). 
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ČBA K ustanovení § 45b odst. 3  
Navrhujeme posunout lhůtu pro účinnost ze 3 měsíců 
na 5.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Sjednání spotřebitelského úvěru zajištěného obytnou 
nemovitostí má ze své podstaty delší cyklus než běžné 
spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení. Poskytovatelé 
potřebují dostatečný prostor pro implementaci ukazatelů (a 
jejich hranic) ve svých systémech a současně musí zajistit 
jejich přenos na již rozjednané úvěrové případy. Naším 
cílem je v rozumné časové lhůtě dokončit rozjednané 
úvěrové případy za podmínek, které spotřebiteli byly na 
počátku přislíbeny. Současně upozorňujeme, že 
poskytovatelé mají od 1. 12. 2016 povinnost v rámci lhůty 
na rozmyšlenou povinnost držet veškeré podmínky úvěru 
(včetně rizikových ukazatelů) po dobu 14 dní (řada bank 
implementovala jako 30 dní) a tím dochází rovněž ke 
zkrácení prostoru na implementaci.  

 

Akceptováno částečně. 
Vzhledem k argumentům trhu byla posunuta lhůta pro účinnost 
OOP ze 3 na 4 měsíce. Aby byl nástroj účinný, je třeba najít 
rovnováhu mezi požadavkem trhu na posunutí účinnosti 
a zajištěním účinnosti samotného nástroje, a to s ohledem na 
potřebu reagovat na identifikovaná systémová rizika 
v odpovídajícím čase.  

ČBA K ustanovení § 45b odst. 4  
Navrhujeme prodloužit lhůtu 10 pracovních dnů na 30 
kalendářních dnů.  
 
Zdůvodnění: 

Akceptováno. 
Lhůta byla prodloužena. Požadavek koresponduje s lhůtou pro 
námitky podle § 172 odst. 5 správního řádu. 
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Možnost adekvátně reagovat na opatření obecné povahy 
v průběhu desetidenní lhůty je velmi obtížné, neboť taková 
reakce by znamenala potřebu sběru rozsáhlého vzorku dat 
a provedení analýz. Opatření obecné povahy je bez 
předchozí konzultace. Jsme toho názoru, že subjekty trhu 
by měly dostat takový prostor, aby jejich reakce mohla být 
založena na relevantních skutečnostech. 
 

ČBA K ustanovení § 46 odst.1 písm.f)  
Navrhujeme nahradit slova “poskytne spotřebitelský 
úvěr“ slovy „poskytuje spotřebitelské úvěry“, čímž by 
se zamezilo, aby se za přestupek považovalo pouhé 
nedodržení limitu jednoho ukazatele u jednoho 
poskytnutého úvěru.   
 
Zdůvodnění: 
Nepovažujeme za vhodné a z hlediska principů správního 
trestání za přiměřené, aby zákon jako správní delikt 
definoval byť jen jediný poskytnutý úvěr překračující 
kterýkoli jeden ukazatel. Poskytovatelům vnikne zásadní 
riziko „portfoliových“ sankcí. A to zejména s ohledem na 
to, že stanovování některých ukazatelů není zcela 
jednoznačně a zcela objektivně definované. Jelikož 
smyslem ukazatelů je makroobezřetnostní přístup, 
nepovažujeme individuálně posouzený úvěr (překračující 
ukazatel třeba jen kosmeticky nebo jej překračující se 
současně jiným zajištěním obezřetnosti) za správní delikt 
se všemi sankčními důsledky. Přiměřeným správním 
deliktem může být systémové nastavení, resp. opakované 
překračování limitu, nikoliv však jeden dílčí úvěr. 
 
 

Akceptováno jinak. 
Tuto připomínku fakticky řeší objemová výjimka stanovená 
v § 45a odst. 1. Rozvolnění skutkové podstaty navrhovaným 
způsobem by vedlo k velmi obtížné stíhatelnosti protiprávního 
jednání, jelikož při několika málo úvěrových případech (či při 
pouhém jednom jediném) realizovaných v souladu se zákonnými 
požadavky by regulovaný subjekt mohl namítat, že není pravdou, 
že „poskytuje úvěry v rozporu se zákonem“, když zrovna určitý 
vybraný úvěrový případ je v pořádku. 
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Česká 
leasingová a 
finanční 
asociace 

Pozměnovací návrh – alternativa 1 (zásadní 
připomínka) 

 
I. Návrh 

 
Vypustit z navrhované novely kompletní § 45a a také 
§ 45b, následující paragrafy přečíslovat. 

 
II. Odůvodnění 

Navrhovatel nezdůvodnil smysluplnost a aplikovatelnost 
daných opatření a situace na trhu úvěrů na bydlení 
i spotřebitelských úvěrů nevykazuje známky systémových 
problémů. Poskytovatelé si udržují akceptovatelné míry 
nesplácení a neexistuje odůvodněná pochybnost 
o signifikantní změně v aktivitách poskytovatelů 
i spotřebitelů do budoucnosti.  

 
 

Pozměňovací návrh – alternativa 2 (zásadní 
připomínka) 

 
I.   Návrh  

§ 45a odst. (1) se mění takto: za slovy „je-li stanovena“ se 
vkládají slova „vyhláškou České národní banky“ a slova 
„Českou národní bankou opatřením obecné povahy podle 
§ 45b“ se škrtají bez náhrady.  

§ 45a odst. (3) se mění takto: zcela se zrušují body c) a e) 
a označení bodu „d)“ se mění na „c)“. 

Neakceptováno. 
K alternativě 1: 
Česká leasingová a finanční asociace argumentuje tím, že situace 
na trhu úvěrů na bydlení i spotřebitelských úvěrů nevykazuje 
známky systémových problémů. Návrhem zákona však není 
navrhováno okamžité nastavení horních hranic na vybrané 
úvěrové ukazatele, ale pouze se zavádí možnost pro ČNB tyto 
hranice právně závazně nastavit, ale až po vyhodnocení 
relevantních faktorů uvedených v § 45b odst. 2. Navíc bylo na 
základě připomínky ČBA upraveno ustanovení v § 45a odst. 1 
takto: 
 

§ 45b 
 

(1) Česká národní banka je oprávněna v návaznosti na 
rozpoznání systémových rizik souvisejících s poskytováním 
spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí vydat 
opatření obecné povahy, kterým stanoví horní hranici jednoho 
nebo více úvěrových ukazatelů podle § 45a odst. 3.  
 
ČNB je při využití daného oprávnění limitována nejen svými 
zákonnými úkoly, ale i faktory uvedenými v § 45b odst. 2. 
Konkrétní nastavení limitů bude provedeno formou OOP, které 
musí být vždy řádně zdůvodněno, tedy nastavení je transparentní., 
a jde o soudně přezkoumatelné rozhodnutí. 
Rozhodnutí ČNB v oblasti makroobezřetnostní politiky jsou 
vysvětlována, objasňována a číselně dokumentována ve Zprávě 
o finanční stabilitě, která je každoročně projednávána Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR. Stejně jako v případě proticyklické 
kapitálové rezervy bude podrobné kvantitativní i kvalitativní 
odůvodnění rozhodnutí ČNB obsaženo v příslušném OOP.  
ČNB ve Zprávě o finanční stabilitě vysvětluje, proč je k omezení 
zdrojů rizik vhodné využít konkrétní nástroje, a jejich nastavování 
provádí s cílem minimalizovat případné vedlejší nepříznivé 
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§ 45b se mění takto: odstavce (1), (3), (4) a (5) se zcela 
zrušují.  

§ 45b odst. (2) se mění takto: zcela se zrušuje bod d) a 
označení bodu „(e)“ se mění na „(d)“, označení bodu „(f)“ 
se mění na „(e)“ a se škrtá označení odstavce „(2)“.  

 

II. Odůvodnění  

Textace § 45a odst. (1) je zpřesněním existující předlohy, 
kdy jasně definuje situaci z hlediska spotřebitele 
i poskytovatele. Máme za to, že jde o technické vylepšení 
návrhu. 

Záměna možnosti ČNB stanovit ukazatele opatřením 
obecné povahy za vyhlášku je opatřením, které směřuje 
k vyšší právní jistotě všech účastníků smluvních vztahů a 
také regulátora. Při navrhovaném postupu by docházelo 
k tomu, že množství poskytovatelů by nedisponovalo 
informací o rozhodnutí ČNB a vedlo by ke zmatkům 
a pochybením. V klasickém procesu připomínkového řízení 
se předejde pochybnostem a účastníci trhu budou mít 
dostatek času na obeznámení se s návrhem a také 
s finálním textem. 

Navrhujeme také vypuštění ukazatelů DTI a DSTI. Důvodů 
je několik: 

a) Ne všichni poskytovatelé jsou účastny v credit 
beureau systémech a tak není jasné, jak by se 
hodnotily ukazatele a jak by mohli jiní 
poskytovatelé disponovat správnými údaji 

dopady na finanční trh a makroekonomický vývoj. ČNB nastavuje 
nástroje jako minimální standardy, přičemž je na samotných 
finančních institucích v případě identifikace rizik rozhodnout o 
přísnějším nastavení parametrů či tvorbě dodatečných rezerv. 
 
K alternativě 2: 
Pro stanovení konkrétních hodnot horních hranic vybraných 
úvěrových ukazatelů nelze použít vyhlášku. Aby byla zajištěna 
operativnost a účinnost nástroje, bylo využito nastavení formou 
OOP, což je nástroj operativnější než vyhláška. Ve vyhlášce 
budou stanovena pravidla pro výpočet jednotlivých ukazatelů 
(vzorečky, základ metodiky výpočtu) a povinné osoby se tedy na 
případné zavedení horních hranic vybraných ukazatelů budou 
moci dopředu připravit. Navíc byla na základě připomínky ČBA 
prodloužena lhůta pro nabytí účinnosti OOP ze 3 na 4 měsíce po 
jeho zveřejnění. Povinné subjekty tedy budou mít dostatek času na 
přizpůsobení se novému požadavku. 
 
Co se týká návrhu na vypuštění ukazatelů DTI a DSTI 
a odůvodnění tohoto návrhu, jsou předkladatelé toho názoru, že 
příslušné informace musí instituce získávat od spotřebitele 
v souvislosti s posouzením jeho schopnosti úvěr splácet. 
V opačném případě by instituce nebyly schopny vyhodnotit 
schopnost některých spotřebitelů úvěr splácet a nemohly by jim 
tak úvěr poskytnout. Na základě diskuse s trhem byl však rozsah 
zákona omezen pouze na tři ukazatele - LTV, DTI, původní 
celkové DSTI (to je nově označeno jako DSTI). 
K reflexi této připomínky byla ještě více rozpracována tato 
problematika v ZZ RIA. 
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o zadluženosti žadatele o úvěr; pokud navrhovatel 
nevyřeší tento problém, není možné navrhované 
opatření systémově zavést a žádat jeho dodržovaní 
všemi aktéry trhu 

b) Navrhované opatření by zásadně negativně dopadlo 
na množství spotřebitelů, kteří disponují příjmy, 
které nejsou registrované (HORECA segment, 
taxikáři, jednorázové příjmy, sezónní práce, 
krátkodobé brigády v ČR nebo v zahraničí, dary). 
Z našeho pohledu jde o nezanedbatelný počet 
několik set tisíc spotřebitelů, kteří by tímto 
opatřením přišli o možnost oficiálně získat úvěr u 
licencovaných subjektů, čím by se podpořil vznik 
černého trhu s neregistrovanými úvěry  a snížila 
ochrana spotřebitelů; 

c) Situace na trhu České republiky není spojena 
s existencí  rizik a hrozeb, které by systémově 
ohrožovaly makroekonomickou stabilitu nebo 
vyvolávaly nezdravé bubliny v spotřebě 
domácností.  

Navrhujeme také, aby ČNB neměla povinnost dělat 
analýzu na roční bázi, ale aby šlo o kontinuální 
vyhodnocování situace a poměřování vůči nějakým jasně 
deklarovaným hodnotám a vztahům na úvěrovém trhu vůči 
blízkému zahraničí nebo situaci na trzích EU.  

 
Vyznačení navrhovaných změn 

 
Úvěrové ukazatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG5F6W8M)



Stránka 31 (celkem 32) 

§ 45a 
(1) Osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský 

úvěr45) nesmí poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný 
obytnou nemovitostí, pokud by tím došlo k překročení 
horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů, je-li 
stanovena vyhláškou České národní banky. Při výpočtu 
úvěrových ukazatelů postupuje tato osoba v souladu 
s vyhláškou podle odstavce 4. 

(2) Porušení povinnosti podle odstavce 1 nemá za 
následek neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru. 

(3) Úvěrovým ukazatelem je ukazatel vyjadřující 
poměr 
a) celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských 

úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí 
k hodnotě zajištění (ukazatel LTV),  

b) celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských 
úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k jeho 
příjmům (ukazatel LTI),  

c) ročních výdajů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů 
zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k jeho 
příjmům (ukazatel individuální DSTI). 

 
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou způsob 

a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů včetně vymezení 
jednotlivých položek, které jsou součástí výpočtu. 

 
(5) Úvěrem zajištěným obytnou nemovitostí se pro 

účely tohoto zákona rozumí úvěr, který je zajištěný 
obytnou nemovitostí ve smyslu přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní 
požadavky41) nebo zajištěný věcným právem k této obytné 
nemovitosti. 
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§ 45b 
Česká národní banka při stanovení horních hranic 
úvěrových ukazatelů přihlíží k faktorům zakládajícím 
nárůst systémového rizika souvisejícího s poskytováním 
spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí, 
zejména k 

 
a) vývoji celkového objemu úvěrů poskytnutých 

spotřebitelům,  
b) vývoji objemu nově poskytnutých úvěrů spotřebitelům 

na bydlení,  
c) vývoji realizovaných cen obytných nemovitostí,  
d) vývoji poměru cen obytných nemovitostí k příjmům 
spotřebitelů,   
e) souhrnnému makroekonomickému vývoji v České 
republice. 

4. 11. 2016 
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	Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Identifikaci zpracování osobních údajů je nezbytné podstatně rozšířit. Jedná se o: „10. V oblasti výkaznictví a statistiky se upřesňuje okruh vykazujících zahraničních osob působících v ČR, výčet subjektů, kterým může ČNB poskytnout důvěrné statistické údaje a účel poskytnutí těchto údajů.“, „12. Do výčtu údajů, které jsou ČNB poskytovány ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR, se doplňují údaje související s omezením svéprávnosti.“ a „15. Zpřesňuje se formulace důvodů pro zproštění povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ČNB a jejich vztah ke zvláštním právním předpisům rovněž upravujícím tuto mlčenlivost.“ Okruh 13, „Pokud jde o roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB, do zákona se doplňuje povinnost, aby tento dokument obsahoval vedle stávající informace o mzdách členů bankovní rady rovněž informaci o mzdách vedoucích zaměstnanců v přímé řídící působnosti bankovní rady.“, je nezbytné dopracovat.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.




