
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu na vydání zákona o spotřebitelském úvěru 

(tisk 679) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 427 

z 38. schůze konané dne 30. března 2016 (tisk 679/3) 

 

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.“. 
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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,“. 
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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 
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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 
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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“. 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 208 z 60. schůze 

konané dne 30. března 2016 (tisk 679/4) 

1. V § 14 odst. 1 se slova „20 000 000 Kč“ nahrazují slovy „15 000 000 Kč“. 

2. V § 87 odst. 1 se za větu druhou doplňuje věta „Věřitel je však oprávněn uspokojit se z výtěžku 

zpeněžení věci, jejíž pořízení bylo financováno ze spotřebitelského úvěru a která je 

předmětem jeho zajištění, a pro tyto účely se na pohledávku věřitele hledí jako na splatnou.” 

 

3. V § 122 odst. 1  se na konci písm. a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „pokud 

byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. dubna 2016 
 

C. Poslanec Jaroslav Klaška 

C1. Legislativně technické úpravy 

1. V § 63 odst. 1 písm. c) se za slovy „§ 69 odst. 2“ čárka zrušuje. 

2. V § 127 písm. e) se za slovy „podle § 131“ čárka zrušuje. 

3. V § 155 odst. 1 písm. o) se číslo „161“ nahrazuje číslem „162“. 

 

C2. SD 4184 

1. Ustanovení § 135 včetně nadpisu zní: 

„Osoby podléhající dohledu 

(1) Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby 

pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto 

zákona, stanovených tímto zákonem a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, 

vykonává Česká národní banka. 

 

(2) Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu 

dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, 

objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu 

nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou. To platí obdobně pro toho, kdo je důvodně 

podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona.“. 

 

2. V § 136 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní: 

„(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává 

spotřebitelské úvěry, může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je 

nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.“ 

 

3. V § 157 odst. 1 písm. b) se za slovem „skutečnost,“ slovo „nebo“ zrušuje. 

 

4. V § 157 odst. 1 se za písmeno c) doplňují písmena d) až f), která znějí: 

„d) v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr, 

e) v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo 

f) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135 odst. 2.“. 

 

5. V § 157 odst. 3 písm. a) se za „podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. f) a“. 

 

6. V § 157 odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),“. 

 

7. V § 157 odst. 3 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce l písm. d) a e)“. 

 

 

C3. SD 4185 

V § 82 odstavec 2 zní: 

„(2) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí odměny za poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.“. 
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C4. SD 4186 

1. V § 110 odstavec 1 zní:  

„(1) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, o 

roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, nebyla-li ohledně 

některé z těchto informací dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebylo-li písemné vyhotovení 

smlouvy obsahující tyto informace poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém 

nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, 

platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba 

nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží.”. 

 

2. V § 110 odst. 5 se za slovo „zákonem“ vkládá slovo „písemnou“. 

 

 

D. Poslanec Zbyněk Stanjura 

D1. SD 4199 

V dosavadním textu § 4 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: 

 „(5) Tento zákon se nepoužije na poskytování informací, doporučení a sjednávání dohod 

o odložení splatnosti v rámci činnosti mediátorů podle zákona o mediátorech a činnosti inkasních 

agentur jako subjektů, jejichž činnost směřuje na základě pověření věřitele k uspokojení nároku 

z poskytnutého a splatného spotřebitelského úvěru, nebo jeho části, pokud podmínky takových dohod 

odvrací řízení o nárocích poskytovatele, odkládají platby nebo mění způsob splácení a pokud 

současně takové informace, doporučení a smluvní ujednání vedou ve svém souhrnu pro spotřebitele 

k úspoře nákladů, které by spotřebiteli jinak mohly vzniknout, pokud by věřitel pohledávku z úvěru 

vymáhal v soudním, správním či rozhodčím řízení. To nezbavuje věřitele, pro případ, že využívá 

služeb třetí strany, povinnosti převést na takového externího dodavatele smluvně své povinnosti podle 

tohoto zákona. Zmíněná dohoda nesmí svou povahou ani obsahem snížit ochranu spotřebitele podle 

tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, v souvislosti s touto dohodou lze spotřebitele zatížit 

pouze takovými náklady a poplatky, které předpokládá tento zákon nebo jiný právního předpis. 

K ustanovením takové dohody, která by svou povahou či obsahem byla v rozporu s předchozí větou, 

se nepřihlédne.“. 

 

D2. SD 4200 

 

D2.1  K dosavadnímu § 10 odst. 1 písm. e) 

V dosavadním § 10 odstavci 1 se písmeno e) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

D2.2  K dosavadnímu § 10 odst. 1 písm. h) 

V dosavadním § 10 odstavci 1 se se písmeno h) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

D2.3  K dosavadnímu § 11 odst. 2   

V dosavadním § 11 odstavci 2 se na konec textu doplňuje věta: „Nerozhodne-li Česká národní banka 

ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebankovní poskytovatel může ve své činnosti pokračovat do 

doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti.  

 

D2.4  K dosavadnímu § 26  
V dosavadním § 26 větě první se zrušuje část věty za středníkem. (slova „pokud však poskytovatel 

samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění 

jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.“). 
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D2.5  K dosavadnímu § 35 
Dosavadní § 35 se zrušuje. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

D2.6  K dosavadnímu § 36 
V dosavadním § 36 větě první se zrušuje část věty za středníkem. (slova: „pokud však poskytovatel 

samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění 

jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.“). 

 

D2.7  K dosavadnímu § 113 odst. 2 
V dosavadním § 113 odstavec 2 zní: 

„(2) Je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité 

věci, může být toto zajištění provedeno formu zajišťovacích institutů podle Občanského zákoníku.“. 

 

D2.8  K dosavadnímu § 122 odst. 3 
V dosavadním § 122 odstavci 3 se vypouští slova „nejvýše však 200 000 Kč“. 

 

D2.9  K dosavadnímu § 123 odst. 1 
V dosavadním § 123 odstavci 1 se číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „3“. 

 

D2.10  K dosavadnímu § 146 odst. 1 písm. c) 
V dosavadním § 146 odstavci 1 písmenu c) se mezi slovy „opakovaně“ a „závažně“ vypouští slovo 

„nebo“. 

 

D2.11  K dosavadnímu § 167  
Dosavadní § 167 se zrušuje. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

D2.12  K dosavadnímu § 179 
V dosavadním § 179 se datum „21. března 2016“ nahrazuje datem „ 1. ledna 2017“. 

 

 

E. Poslanec Radek Vondráček 

E1. SD 4162 (posl. Jan Chvojka) 

K dosavadnímu § 123 odst. 1 
V dosavadním § 123 odstavci 1 se číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „3“. 

 

 

E2. V dosavadní § 123 odst. 2 se číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „3“. 

 

 

F. Poslanec Stanislav Huml 

F1. SD 4181 

F1.1  K § 2 odst. 1 
V § 2 odstavci 1 se na konci věty doplňují slova „ , která není určena k podnikání3)“  

 

Do poznámek pod čarou se vkládá nová poznámka pod čarou č. 3, která zní: 

___________ 

„3) § 420 Občanského zákoníku.“. 

Následující poznámky pod čarou včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se přeznačí. 
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F1.2  K § 2 odst. 2 

V § 2 odstavec 2 písmenu a) se na konec textu doplňují slova „užívané k bydlení spotřebitelem nebo 

jeho příbuzným v pokolení přímém4).“. 

 

V poznámkách pod čarou se vkládá nová poznámka pod čarou č. 4, která zní: 

____________ 

„4) § 222 odst. 1 Občanského zákoníku.“. 

Následující poznámky pod čarou včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se přeznačí. 

 

F1.3  K § 3 odst. 1 písm. a) bodům 1 až 3 
V § 3 odstavci 1 písmenu a) se zrušují body 1 až 3. 

Body 4 a5 se označují jako body 1 a 2. 

 

F1.4  K § 3 odst. 1 písm. a) dosavadním bodům 4 a 5 
V § 3 odstavci 1 písmenu a) se v dosavadním bodu 4 slovo „sjednávání“ nahrazuje slovem „uzavírání“ 

a v dosavadním bodu 5 se slovo „sjednala“ nahrazuje slovem „uzavřela“. 

 

F1.5  K § 3 odst. 1 písm. a) dosavadnímu bodu 5 
 

V§ 3 odstavci 1 písmenu a) se v dosavadním bodu 5 za slova „spotřebitelském úvěru“ vkládají slova 

„uzavřené po nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

 

F1.6  K § 3 odst. 1 písm. b) bodům 1 až 3 
V § 3 odstavci 1 písmenu b) se body 1 až 3 zrušují. 

Body 4 a5 se označují jako body 1 a 2. 

 

F1.7  K § 3 odst. 1 písm. b) dosavadním bodům 4 a 5 
V § 3 odstavci 1 písmenu b) se v dosavadním bodu 4 slovo „sjednávání“ nahrazuje slovem „uzavírání“ 

a v dosavadním bodu 5 se slovo „sjednala“ nahrazuje slovem „uzavřela“. 

 

F1.8  K § 3 odst. 1 
V § 3 odstavci 1 se za dosavadní písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně nové poznámky 

pod čarou č. x zní: 

„c) spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnostix). 

___________ 
x) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Následující písmena a poznámky pod čarou včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se 

přečíslují. 

 

F1.9  K § 4  
V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. xxx zní: 

„(2) tento zákon se nepoužije na peněžité zápůjčky, úvěry nebo podobné peněžní transakce 

mezi osobami blízkýmixxx). 

________________ 
xxx) § 22 Občanského zákoníku.“. 

Následující odstavce se přeznačí. 

Následující poznámky pod čarou včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se přečíslují. 
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F1.10  K § 8 odst. 2 
V § 8 odstavec 2 zní: 

„(2) Osoba, která je jménem poskytovatele spotřebitelského úvěru oprávněna uzavírat 

smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru, musí splňovat podmínky odborné způsobilosti podle § 

60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73.“.  

 

F1.11  K dosavadnímu § 10 odst. 1 písm. e) 
V dosavadním § 10 odstavci 1 se písmeno e) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

F1.12  K dosavadnímu § 10 odst. 1 písm. h) 
V dosavadním § 10 odstavci 1 se písmeno h) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

F1.13  K dosavadnímu § 11 odst. 2  
V dosavadním § 11 odstavci 2 se na konec textu doplňuje věta „Nerozhodne li Česká národní banka 

ve stanovené lhůtě, má se za to, že oprávnění bylo uděleno dnem následujícím po marném uplynutí 

této lhůty.“. 

 

 

F1.14  K dosavadnímu 14 odst. 2 
V dosavadním § 14 odstavci 2 se slova „31. března každého roku“ nahrazují slovy „tří měsíců od 

skončení účetního období podle zvláštního právního předpisu 3y)“.  

_________ 

„3y) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

F1.15  K dosavadnímu § 15 odst. 1 
V dosavadním § 15 odstavci 1 se za slova „poskytování spotřebitelského úvěru“ vkládají slova 

„v souladu s tímto zákonem“. 

 

F1.16  K dosavadnímu § 16 – nové písm. e) 
V dosavadním § 16 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. yy) zní: 

„e) poskytovatel platebních služeb yy), 

_______________ 

yy) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

F1.17  K dosavadnímu § 17 odst. 1 
V dosavadním § 17 odstavci 1 se na konec textu doplňují slova „ , nebo jako poskytovatel 

platebních služeb5y).“. 

_____________ 
„5y) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

F1.18  K dosavadnímu § 18 odst. 1 písm. d)  
V dosavadním § 18 odstavci 1 písmenu d) se vypouští slova „samostatným zprostředkovatelem“. 

 

F1.19  K dosavadnímu § 26  
V dosavadním § 26 větě první se zrušuje část věty za středníkem. (slova „pokud však poskytovatel 

samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění 

jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.“). 
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F1.20  K dosavadnímu § 29 odst. 1 písm. a) 
V dosavadním § 29 odstavci 1 písmenu a) se vypouští slova „vázaným zástupcem“. 

 

F1.21  K dosavadnímu § 35 
Dosavadní § 35 se zrušuje. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

F1.22  K dosavadnímu § 36 
V dosavadním § 36 větě první se zrušuje část věty za středníkem. (slova: „pokud však poskytovatel 

samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění 

jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.“). 

 

F1.23  K dosavadnímu § 45 
Dosavadní § 45 se zrušuje. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

F1.24  K dosavadnímu § 60 odst. 2 
V dosavadním § 60 odstavci 2 se slova „vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení 

vyššího vzdělání“ nahrazují slovy „dokladem o nejvyšším dosažením vzdělání“. 

 

F1.25  K dosavadnímu § 60 odst. 4 písm. a) bodu 3 
V dosavadním § 60 odstavci 4 písmenu a) se zrušuje bod 3. 

Následující body se přeznačí. 

 

F1.26  K dosavadnímu § 60 odst. 4 písm. a) bodu 4  
V dosavadním § 60 odstavci 4 písmenu a) se zrušuje bod 4. 

 

F1.27  K dosavadnímu § 60 odst. 4 písm. b) bodu 4  
V dosavadním § 60 odstavci 4 písmenu b) se zrušuje bod 4. 

 

F1.28  K dosavadnímu § 60 odst. 4 písm. c) bodu 4  
V dosavadním § 60 odstavci 4 písmenu c) se zrušuje bod 4. 

 

F1.29  K dosavadnímu § 60 odst. 4 písm. b) bodu 3 
V dosavadním § 60 odstavci 4 písmenu b) se zrušuje bod 3. 

Následující body se přeznačí. 

 

F1.30  K dosavadnímu § 60 odst. 4 písm. c) bodům 3, 8, 10, 11 
V dosavadním § 60 odstavci 4 písmenu c) se zrušují body 3, 8, 10 a 11. 

Zbývající body se přeznačí. 

 

F1.31  K § 60 nový odst. 7 
V dosavadním § 60 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní. 

„(7) Na osobu zapsanou v seznamu znalců vedeném podle zvláštního právního předpisu 6y) 

jako znalec v oboru souvisejícím s problematikou úvěrů, oceňování majetku, nebo předmětu, na jehož 

pořízení je spotřebitelský úvěr užit, se hledí jako na osobu odborně způsobilou.“. 

_____________ 

„6y) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.“. 

 

F1.32  K dosavadnímu § 72 odst. 2 písm. a) 
1. V dosavadním § 72 odstavci 2 písmenu a) se vypouští slova „nebo pro jiný trestný čin“. 
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2. V dosavadním § 72 odstavci 2 písmenu a) se na konec textu doplňují slova „ , pokud se na ni 

nehledí, jako by nebyla odsouzena.“. 

 

3. V dosavadním § 72 odstavci 2 písmenu a) se za slovo „byla“ vkládají slova „v souvislosti 

s poskytování spotřebitelského úvěru“  

 

F1.33  K dosavadnímu § 72 odst. 2 a 3  
1. V dosavadním § 72 odstavci 2 se písmeno b) zrušuje.  

Následující se přeznačí. 

 

2. V dosavadním § 72 odstavci 2 se dosavadní písmeno c) zrušuje.  

Následující se přeznačí. 

 

3. V dosavadním § 72 se odstavec 3 zrušuje. 

 

F1.34  K dosavadnímu § 73 odst. 1 
V dosavadním § 73 se odstavec 1 zrušuje. 

Následující odstavce se přeznačí 

 

F1.35  K dosavadnímu § 73 odst. 2 písm. a) 
1. V dosavadním § 73 dosavadním odstavci 2 písmenu a) se za slova „byla“ vkládají slova 

„v souvislosti s poskytování spotřebitelského úvěru“ 

 

2. V dosavadním § 73 dosavadním odstavci 2 písmenu a) se na konec textu doplňují slova „ , pokud 

se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“. 

 

3. V dosavadním § 73 dosavadním odstavci 2 písmenu a) se vypouští slova „nebo pro jiný trestný 

čin“. 

 

F1.36  K dosavadnímu § 73 odst. 2 a 3 
1. V dosavadním § 73 dosavadním odstavci 2 se zrušuje písmeno d). 

 

2. V dosavadním § 73 se dosavadní odstavec 3 zrušuje. 

 

F1.37  K dosavadnímu § 86 
V dosavadním § 86 odst. 1 větě prvé se slova „na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a 

přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující 

posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů“ zrušují. 

 

F1.38  K dosavadnímu § 102 
V dosavadním § 102 odstavci 1 se slovo „přiměřeném“ vypouští a za slovo „předstihu“ se vkládají 

slova „nejméně 30 dnů“. 

 

F1.39  K dosavadnímu § 113 odst. 2 
V dosavadním § 113 odstavec 2 zní: 

„(2) Je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité 

věci, může být toto zajištění provedeno formu zajišťovacích institutů podle Občanského zákoníku.“. 

 

F1.40  K dosavadnímu § 117 odst. 3 
V dosavadním § 117 odst. 3 písm. e) se slova „dlouhodobé nemoci“ vypouští. 
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F1.41  K dosavadnímu § 117 odst. 5 
V dosavadním § 117 odstavci 5 se vypouští slova „a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za 

dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková 

sazba“. 

 

F1.42  K dosavadnímu § 122 odst. 3 
V dosavadním § 122 odstavci 3 se vypouští slova „nejvýše však 200 000 Kč“. 

 

F1.43  K dosavadnímu § 123 odst. 1 
V dosavadním § 123 odstavci 1 se číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „3“. 

 

F1.44  K dosavadnímu § 146 odst. 1 písm. c) 
V dosavadním § 146 odstavci 1 písmenu c) se mezi slovy „opakovaně“ a „závažně“ vypouští slovo 

„nebo“. 

 

F1.45  K dosavadnímu § 148 odst. 2 
1. V dosavadním § 148 odstavci 2 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 148 odstavci 2 písmenu b) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“. 

 

F1.46  K dosavadnímu § 149 odst. 2 
1. V dosavadním § 149 odstavci 2 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 149 odstavci 2 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“. 

 

3. V dosavadním § 149 odstavci 2 písmenu c) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“. 

 

F1.47  K dosavadnímu § 151 
V dosavadním § 151 odstavci 2 se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

F1.48  K dosavadnímu § 152 odst. 2 
1. V dosavadním § 152 odstavci 2 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 152 odstavci 2 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“ 

 

3. V dosavadním § 152 odstavci 2 písmenu c) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“ 

 

F1.49  K dosavadnímu § 153 odst. 2 
1. V dosavadním § 153 odstavci 2 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 153 odstavci 2 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“. 

 

3. V dosavadním § 153 odstavci 2 písmenu c) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“. 
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F1.50  K dosavadnímu § 154 odst. 3 
1. V dosavadním § 154 odstavci 3 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 154 odstavci 3 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“. 

 

3. V dosavadním § 154 odstavci 3 písmenu c) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“. 

 

F1.51  K dosavadnímu § 155 odst. 2 
1. V dosavadním § 155 odstavci 2 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 155 odstavci 2 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“. 

 

3. V dosavadním § 155 odstavci 2 písmenu c) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“. 

 

F1.52  K dosavadnímu § 156 odst. 2 
1. V dosavadním § 156 odstavci 2 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 156 odstavci 2 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“. 

 

3. V dosavadním § 156 odstavci 2 písmenu c) se číslovka „20 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„2 000 000“. 

 

F1.53  K dosavadnímu § 157 odst. 3 
1. V dosavadním § 157 odstavci 3 písmenu a) se číslovka „5 000  000“ nahrazuje číslovkou „500 000“. 

 

2. V dosavadním § 157 odstavci 3 písmenu b) se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou 

„1 000 000“. 

 

F1.54  K dosavadnímu § 159 odst. 1 
V dosavadním § 159 odstavci 1 se slovo „veškeré“ nahrazuje slovem „přiměřené“. 

 

F1.55  K dosavadnímu § 165 
V dosavadním § 165 se slovo „významnému“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „o více než 

30%“. 

 

F1.56  K dosavadním § 167 až 168 
Dosavadní § 167 až 168 se zrušují. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

F1.57  K dosavadnímu § 169 odst. 1 
1. V § 169 odstavci 1 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „a prováděcích předpisů“. 

2. V § 169 odstavci 1 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“. 

 

F1.58  K dosavadnímu § 169 odst. 3 a 4  
1. V dosavadním § 169 odstavcích 3 a 4 se za slova „§ 8“ vkládají slova „s výjimkou požadavku na 

plnění podmínek odborné způsobilosti“. 
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2. V dosavadním § 169 se odstavcích 3 a 4 číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“. 

 

3. V dosavadním § 169 se odstavcích 3 a 4 za slova „tohoto zákona“ doplňují slova „a prováděcích 

předpisů. 

 

F1.59  K dosavadnímu § 169 odst. 5 
V dosavadním § 169 odstavci 5 se slova „21. března 2017“ nahrazují slovy „2 let od nabytí účinnosti 

tohoto zákona a prováděcích předpisů.“ 

 

 

F1.60  K dosavadnímu § 170 odst. 1 
V dosavadním § 170 se odstavci 1 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“. 

 

F1.61  K dosavadnímu § 170 odst. 3 
1. V dosavadním § 170 se odstavci 3 se slova „3 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“. 

 

2. V dosavadním § 170 se odstavci 3 se za slova „tohoto zákona“ doplňují slova „a prováděcích 

předpisů“. 

 

 

F1.62  K dosavadnímu § 171 odst. 1 
V dosavadním § 171 se odstavci 1 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“. 

 

F1.63  K dosavadnímu § 171 odst. 4 
V dosavadním § 171 odstavci 4 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“. 

 

F1.64  K dosavadnímu § 171 odst. 5 
V dosavadním § 171 odstavec 5 zní: 

„(5) Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení před nabytím 

účinnosti tohoto zákona, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 23 

do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona a prováděcích předpisů, není-li dále stanoveno jinak.“. 

 

F1.65  K dosavadnímu § 179 
V dosavadním § 179 se datum „21. března 2016“ nahrazuje datem „1. ledna 2017“. 

F2. SD 4187 

K dosavadnímu § 169 nový odst. 6 

V dosavadním § 169 se za dosavadní odstavec 5 doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Osoba, které zaniklo oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr, může i po zániku oprávnění 

spravovat spotřebitelské úvěry, které poskytla před zánikem oprávnění.“. 

 

 

G. Poslanec Zdeněk Syblík 

G1. SD 4108 

V § 3 odst. 1 písm. h) se tečka na konci první věty nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou 

případů kdy při komunikaci se spotřebitelem dochází k užití prostředků komunikace na dálku, pokud 

jejich pomocí nedochází k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru“.  

 

G2. SD 4109 

1. V § 32 odst. 3 se za slova „do konce“ vkládá slovo „třetího“.  

2. V § 32 odst. 4 se číslo „12“ nahrazuje číslem „36“. 
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G3. SD 4110 

V § 162 odst. 2 písm. a) se mění slovo „kvitanci“ nahrazuje slovem „potvrzení“. 

 

G4. SD 4111 

V § 162 odst. 2 písm. b) se slovo „předat“ nahrazuje slovem „vyúčtovat“ a slova „v hotovosti“ se 

zrušují. 

 

G5. SD 4176 

G5.1  V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat 

uzavření nebo plnění ze smlouvy o spotřebitelském úvěru“ zrušují. 

G5.2  V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „odměňování osob přímo se podílejících na posuzování 

úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí 

o spotřebitelský úvěr a“ zrušují.  

 

 

H. Poslankyně Markéta Wernerová 

SD 4198 

V § 3 odst. 1 písmeno h) se slova „nebo podobném“ zrušují. 

 

 

I. Poslanec Václav Votava 

I.1. SD 4097 

V § 117 odst. 3 písm. f) se číslo „20“ nahrazuje číslem „25“. 

I.2. SD 4098 

V § 176 odst. 3) se slova „5 let“ nahrazují slovy „3 let“. 

I.3. SD 4173 

Návrh – Varianta (A) 

V § 117 odstavec 4 nově zní:  

„(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části 

celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným 

koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady 

nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. 

Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat 

v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného 

splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, 

výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl 

tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit 

za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 12 měsíců, 

přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí 

přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50.000 

Kč.“. 

 

Návrh – Varianta (B) 

V § 117 odstavec 4 nově zní:  

„(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části 

celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným 

koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126633)



17 

 

nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. 

Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat 

v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného 

splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, 

výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl 

tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit 

za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, 

přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí 

přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50.000 

Kč.“. 

 

 

J. Poslanec David Kádner 

SD 4191 

V § 134 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

 „(5) Nejvyšší přípustná roční procentní sazba nákladů činí 

a) u úvěrů do výše jistiny 15 000 Kč včetně dvacetinásobek lombardní sazby platné k 1. lednu 

daného roku; nejméně 25 % a nejvýše 100 %, nebo 

b) u úvěrů s výší jistiny nad 15 000 Kč patnáctinásobek lombardní sazby platné k 1. lednu daného 

roku; nejméně 20 % a nejvýše 80 %.“. 

 

 

K. Poslanec René Číp 

SD 4133 

V § 4 odst. 4 v písm. a) se za slovy „profesní činnosti,“ zrušuje slovo „nebo“, v písm. b) se za slovy 

„o spotřebitelském úvěru“ nahrazuje tečka čárkou a vkládá slovo „nebo“ a za písm. b) se doplňuje 

nové písm. c), které zní  

„c) administrativní činnosti související s poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského 

úvěru, zejména spojené s výplatou sjednaného spotřebitelského úvěru, vybíráním splátek dluhu, 

pouhým předkládáním smluvní dokumentace podepsané poskytovatelem nebo 

zprostředkovatelem spotřebiteli k podpisu a s plněním povinností podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.  

 

 

L. Poslanec Marek Benda 

L1.V  § 14 odst. 1 se číslo „20 000 000“ se nahrazuje číslem „5 000 000“. 

 

L2. V § 122 odst. 3 se za slova „za výši jistiny spotřebitelského úvěru“ doplňuje tečka a zbytek věty 

se zrušuje. 

 

 

M. Poslanec Petr Kudela 

SD 4207 

 

M1. V § 77 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Poskytovatel a zprostředkovatel upozorní spotřebitele, co se rozumí pojmem porušení 

nebo nedodržení smlouvy ze strany spotřebitele a jaké budou dopady při takovém porušení nebo 

nedodržení smlouvy.“. 
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M2. V § 83 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(3) Před vznikem nákladů uvedených v odstavci 1 a odstavci 2 je poskytovatel nebo 

zprostředkovatel povinen spotřebitele upozornit, budoucí náklady vyčíslit nebo stanovit, jak budou 

vyčísleny, a vyžádat si k jejich vydání souhlas.“. 

 

M3. V § 98 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Probíhá-li jednání o smlouvě o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní 

komunikace, musí být spotřebiteli zaslán k podpisu písemný návrh smlouvy podle získaných údajů v 

souladu s odstavcem 1. a 2.“. 

 

M4. V § 106 odst. 1 písm. n) se za slovo „pojištění“ vkládá text „a sankcích v případě jejich 

nerealizaci ve stanoveném termínu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 11. května 2016 

 

 

 

 

Jaroslav  K l a š k a, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  

 

 

 

 

Radek  V o n d r á č e k, v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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