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Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne ... 2016 

o žádostech, oznámeních a informacích podle zákona o spotřebitelském úvěru 

Česká národní banka stanoví podle § 162 zákona č. .../2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 

k provedení § 11 odst. 1, § 12 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 19 odst. 1, § 20 odst. 2, 

§ 21 odst. 2, § 29 odst. 4, § 31 odst. 4, § 31 odst. 5, § 32 odst. 2, § 39 odst. 4, § 41 odst. 3, 

§ 41 odst. 4, § 42 odst. 2, § 58 odst. 3 tohoto zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy  

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti 

a) žádosti o udělení oprávnění k činnosti  

1. nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, 

2. samostatného zprostředkovatele, 

b) oznámení pro účely zápisu  

1. vázaného zástupce do registru, 

2. zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru, 

c) předkládání ročního výkazu činnosti, 

d) oznámení o zaplacení správního poplatku, 

e) oznámení o ukončení činnosti,   

f) informace o změně údajů zapsaných v registru nebo jiných údajů souvisejících 

s provozovanou činností. 

(2) Tato vyhláška dále stanoví formáty a další technické náležitosti žádosti, oznámení a 

informace podle odstavce 1.  

§ 2 

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru 

(1) Náležitostmi žádosti právnické osoby, která hodlá provozovat činnost nebankovního 

poskytovatele spotřebitelského úvěru, jsou údaje  

a) předmět činnosti v rozsahu podle skupin odbornosti podle zákona o spotřebitelském úvěru 

(dále jen „zákon“),  

b) předpokládaný den zahájení činnosti, pokud nemá být činnost zahájena dnem zápisu do 

registru,  

c) identifikační údaje ovládající osob. 

(2) Přílohami týkajícími se žadatele a činnosti, o jejíž povolení se žádá, jsou 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, je-li 

žadatel zapsán v tomto rejstříku nebo evidenci před podáním žádosti, 

b) prohlášení o splnění podmínky důvěryhodnosti podle § 72 odst. 1 a 2 zákona (dále jen 

„doklad k posouzení důvěryhodnosti právnické osoby“), které obsahuje údaje o dosavadní 

činnosti, zejména o 

1. uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného postihu v zahraničí,   

2. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu 

nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,  
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3. odmítnutí udělení souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo 

ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, 

jestliže je takový souhlas vyžadován,  

4. vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace, 

5. skutečnostech podle § 71 odst. 2 zákona týkajících se vedoucích osob žadatele a 

6. jiných skutečnostech s dopadem na důvěryhodnost, např. opakované přestupky na 

úseku majetku páchané mimo rámec podnikatelské činnosti, 

c) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 166 odst. 1, případně jiný rovnocenný 

doklad podle § 166 odstavce 2 až 4 zákona, 

d) seznam osob, které jsou statutárním orgánem, členem statutárního orgánu žadatele a 

členem dozorčího orgánu žadatele, anebo osob s obdobnou působností, včetně jejich 

identifikačních údajů; 

e) fyzická osoba uvedená v seznamu podle písmene d) předloží  

1. prohlášení o splnění podmínky důvěryhodnosti podle § 71 odst. 1 a 2 zákona (dále jen 

„doklad k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby“), 

2. doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle písmene c) a 

3. doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 59 zákona, 

f) právnická osoba uvedená v seznamu podle písmene d) přeloží doklady podle písmene b) a 

c) a dále za fyzickou osobu, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu a 

členem dozorčího orgánu této právnické osoby, anebo osobou s obdobnou působností, 

doklady podle písm. e) bodů 1 a 2 a 

g) návrhy vnitřních předpisů upravujících postupy a pravidla pro zajištění řádného 

provozování činnosti podle § 15 zákona,  

h) návrh vzorové smlouvy s vázaným zástupcem, pokud hodlá žadatel využívat pro svou 

činnost vázaného zástupce a 

i) v případě, že žadatel bude provozovat činnost prostřednictvím pracovníků, prohlášení, že 

tyto osoby splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 59 zákona a důvěryhodnosti 

podle § 71 zákona. 

(3) Přílohami týkajícími se ovládající osoby jsou 

a) popis skutečnosti, na základě které je ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost 

potvrzující, 

b) doklad k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby a 

c) doklad o bezúhonnosti podle odst. 2 písm. c). 

§ 3 

Samostatný zprostředkovatel fyzická osoba 

(1) Náležitostmi žádosti fyzické osoby, která hodlá provozovat činnost samostatného 

zprostředkovatele, jsou 

a) předmět činnosti v rozsahu podle skupin odbornosti podle zákona, 

b) identifikační údaje poskytovatele, pro kterého bude žadatel činný, 

c)  územní rozsah činností, a pokud má být činnost provozována v hostitelském členském 

státě uvedení, zda jde o provozování činnosti na základě práva zřizovat pobočku nebo 

svobody dočasně poskytovat služby; v případě, že jde o právo zřizovat pobočku, rovněž 

adresa této pobočky, 

d) předpokládaný den zahájení činnosti, pokud nemá být činnost zahájena dnem zápisu do 

registru,  

e) identifikační údaje ovládající osoby a  

f) přílohy podle odstavců 2 a 3. 

(2) Přílohami týkajícími se žadatele a činnosti, o jejíž povolení se žádá, jsou 
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a) doklad k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby, 

b) doklad o bezúhonnosti podle § 2 odst. 2 písm. c,   

c) doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 59 zákona, 

d) smlouva nebo návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozováním činnosti samostatného zprostředkovatele podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona 

nebo návrh takové smlouvy včetně potvrzení pojišťovny, že v případě udělení oprávnění k 

provozování činnosti samostatného zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena, 

e) návrhy vnitřních předpisů upravujících postupy a pravidla pro zajištění řádného 

provozování činnosti podle § 22 zákona,  

f) návrh vzorové smlouvy s vázaným zástupcem, pokud hodlá žadatel využívat pro svou 

činnost vázaného zástupce a 

g) v případě, že žadatel bude provozovat činnost prokuristou nebo prostřednictvím 

zaměstnanců, prohlášení, že tyto osoby splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 59 

zákona a důvěryhodnosti podle § 71 zákona. 

(3) Přílohami týkajícími se skutečného majitele jsou přílohy podle § 2 odst. 3. 

§ 4 

Samostatný zprostředkovatel právnická osoba 

(1) Náležitostmi žádosti právnické osoby, která hodlá provozovat činnost samostatného 

zprostředkovatele, jsou údaje podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) a přílohy podle odstavců 2 a 3. 

(2) Přílohami týkajícími se žadatele a činnosti, o jejíž povolení se žádá, jsou přílohy 

podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a § 3 odst. 2 písm. d) až g).  

(3) Přílohami týkajícími se skutečného majitele jsou přílohy podle § 2 odst. 3. 

§ 5 

Vázaný zástupce  

Náležitostmi oznámení pro účely zápisu vázaného zástupce do registru jsou  

a) identifikační údaje zastoupeného,  

b) identifikační údaje vázaného zástupce, 

c) předmět činnosti v rozsahu podle skupin odbornosti, který bude vázaný zástupce pro 

zastoupeného zajišťovat, a 

d) prohlášení zastoupeného, že 

1. s vázaným zástupcem uzavřel smlouvu podle § 26 odst. 2 zákona,  

2. vázaný zástupce a všechny osoby podle § 8 odst. 2 nebo § 22 odst. 2 zákona, které 

budou zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, splňují podmínky odborné způsobilosti 

podle § 59 zákona a důvěryhodnosti podle § 71 zákona. 

§ 6 

 Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru 

Náležitostmi oznámení pro účely zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského 

úvěru do registru jsou  

a) identifikační údaje zastoupeného,  

b) identifikační údaje zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, 

c) předmět činnosti v rozsahu podle skupin odbornosti, který bude zprostředkovatel 

vázaného spotřebitelského úvěrupro zastoupeného zajišťovat, a 

d) prohlášení zastoupeného, že 

1. se zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru uzavřel smlouvu podle § 26 

odst. 2 zákona,  
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2. zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a všechny osoby podle § 8 odst. 2 

nebo § 22 odst. 2 zákona, které budou zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, splňují 

podmínky odborné způsobilosti podle § 59 zákona a důvěryhodnosti podle § 71 

zákona. 

§ 7 

Oznámení o zaplacení správního poplatku 

(1) Náležitostmi oznámení o zaplacení správního poplatku v případě obnovy platnosti 

oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru jsou identifikační 

údaje nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. 

(2) Náležitostmi oznámení o zaplacení správního poplatku v případě obnovy platnosti 

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele jsou identifikační údaje samostatného 

zprostředkovatele. 

(3) Náležitostmi oznámení o zaplacení správního poplatku v případě obnovy platnosti 

oprávnění k provozování činnosti vázaného zástupce jsou  

a) identifikační údaje zastoupeného a 

b) identifikační údaje vázaného zástupce. 

(4) Náležitostmi oznámení o zaplacení správního poplatku v případě obnovy platnosti 

oprávnění k provozování činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru jsou  

a) identifikační údaje zastoupeného a 

b) identifikační údaje zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. 

§ 8 

Informace o změně údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s 

provozovanou činností 

(1) Náležitostmi informace o změně údajů zapsaných v registru podle § 54 zákona jsou  

a) identifikační údaje nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo 

samostatného zprostředkovatele, 

b) identifikační údaje vázaného zástupce, dochází-li ke změně údaje o vázaném zástupci,  

c) identifikační údaje zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, dochází-li ke 

změně údaje o zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru,  

d) specifikace změny obsahující stávající údaj vedený v registru a údaj, který má být v 

registru změněn, pokud nemá být údaj zrušen bez náhrady,  

e) rozhodnutí o úpadku nebo vstupu do likvidace, pokud došlo k těmto skutečnostem, a 

doklady tyto skutečnosti potvrzující. 

(2) Náležitostmi informace o změně jiných údajů souvisejících s provozovanou činností 

jsou identifikační údaje podle odst. 1 písm. a) až c) a specifikace změny údaje, který byl 

předmětem posuzování splnění podmínek stanovených zákonem pro provozování činnosti, a 

doklad tuto změnu potvrzující, pokud to charakter změny umožňuje. 

§ 9 

Oznámení o ukončení činnosti 

Náležitostmi oznámení o ukončení činnosti nebankovního poskytovatele 

spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo 

zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru jsou 

a) identifikační údaje oznamovatele, kterým je nebankovní poskytovatel spotřebitelského 

úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného 

spotřebitelského úvěru,  
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b) identifikační údaje vázaného zástupce v případě, že oznámení o ukončení činnosti podává 

vázaný zástupce prostřednictvím zastoupeného,  

c) identifikační údaje zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru v případě, že 

oznámení o ukončení činnosti podává zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru 

prostřednictvím zastoupeného, a 

d) datum, ke kterému byla nebo má být činnost ukončena. 

§ 10 

Formáty a další technické náležitosti žádosti, oznámení a informace 

(1) Žádosti a oznámení podle § 2 až 7 včetně příloh a oznámení a informace podle § 8 a 

9 včetně příloh, se podávají prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro 

registraci subjektů. 

(2) Přílohy k žádosti a doklady k oznámení či informaci se podávají ve formátu Portable 

Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document 

Format (přípona pdf), v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, 

který neumožňuje změnu obsahu.  

§ 11 

Společná ustanovení 

Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy nebo dokladu žádosti, oznámení nebo 

informace vyžadované touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v samostatné příloze k 

žádosti, oznámení nebo informaci společně s důvody, pro které nelze přílohu  nebo doklad 

předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží. 

§ 12 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ED3AJO)



7 

 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne … 2016 

o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 

Česká národní banka stanoví podle § 162 zákona č. .../2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále 

jen „zákon o  spotřebitelském úvěru“), k provedení § 59 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 2, 

§ 64 odst. 2, § 65, § 67 odst. 3 a § 68 odst. 1 a 2 tohoto zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje 

a) rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro provozování činnosti 

poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, požadavky na průběh, formu, 

rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky k jejich ověření podle zákona o  úvěru pro 

spotřebitele, 

b) minimální rozsah věcných, organizačních a personálních předpokladů akreditované osoby 

a požadavky na její zkouškový řád, 

c) minimální standard odborné zkoušky a pravidla pro aktualizaci souboru otázek a pro 

poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám a 

nakládání s nimi podle zákona o  úvěru pro spotřebitele a,  

d) náležitosti žádosti a oznámení, včetně příloh, jejich formáty a další technické náležitosti 

podle § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 65 a § 67 odst. 3 zákona o  úvěru pro spotřebitele. 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, 

b) údaji o odborné praxi 

1. informace o druhu odborné praxe, 

2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána, 

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním 

trhu také popis vykonávané činnosti, 

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, 

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud 

byl takový souhlas třeba, 

c) údaji o vzdělání 

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního 

programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, 

případně získané tituly, 

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu 

s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných 

titulů, 

d) údaji o vědecké a pedagogické činnosti 
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1. popis publikační činnosti, případné vědecké hodnosti, 

2. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, u níž osoba působila, včetně případných 

akademických hodností, studijní program nebo kurz, zaměření studijního programu 

nebo kurzu, doba či délka trvání studijního programu nebo kurzu, způsob ukončení 

studia nebo kurzu, které osoba vedla, 

e) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, ředitel právnické osoby nebo 

osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost akreditované osoby. 

 

§ 3 

Rozsah odborných znalostí  

(K § 59 odst. 5 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

Rozsah odborných znalostí podle § 59 odst. 4 musí odpovídat věcné náplni činnosti 

poskytování a zprostředkování úvěru pro spotřebitele tak, aby byl zabezpečen její 

kvalifikovaný výkon. 

 

§ 4 

Rozsah dovedností podle zákona o spotřebitelském úvěru  

(K § 59 odst. 5 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

(1) Osoby provozující činnost uvedenou v § 3 písm. h) zákona o  úvěru pro spotřebitele 

musí být schopny použít odborné znalosti při jednání se zákazníkem tak, aby kvalifikovaně 

vykonávaly svou činnost v nejlepším zájmu tohoto zákazníka. 

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 musí osoby provozující činnost uvedenou v § 3 

písm. h) zákona o spotřebitelském úvěru být schopny 

f) kvalifikovaně získat informace od zákazníka tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu 

rizik, 

g) řádně vyhodnotit potřeby, cíle a finanční možnosti zákazníka a zpracovat návrhy 

produktů, 

h) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, 

aby tento mohl sám posoudit, zda nabízený produkt odpovídá jejich potřebám, cílům a 

finančním možnostem, a 

i) řádně uzavírat jménem a na účet poskytovatele smlouvy o spotřebitelském úvěru.  

 

§ 5 

Věcné předpoklady 

(K § 62 odst. 3 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

(1) Akreditovaná osoba má k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, 

s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností. 

(2) Akreditovaná osoba má k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání 

odborných zkoušek. 

 

§ 6 

Organizační předpoklady 

(K § 62 odst. 3 zákona  o spotřebitelském úvěru) 

(1) Akreditovaná osoba má organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a 

uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí, 

které upraví v organizačním řádu. 

(2) Akreditovaná osoba v organizačním řádu uvede také 
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e) bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchovávání informací týkajících se 

odborných zkoušek a 

f) pravidla pro průhledné jmenování předsedů komisí a jejich členů; členem odvolací 

komise nemůže být jmenována osoba, která byla členem komise, proti jejímuž 

rozhodnutí podal zkoušený odvolání. 

 

§ 7 

Personální předpoklady 

(K § 62 odst. 3 zákona  o spotřebitelském úvěru) 

(1) Člen komise je důvěryhodný a má ukončený alespoň magisterský studijní program. 

(2) Členem komise je nejméně jedna osoba s alespoň tříletou praxí akademického 

pracovníka v oblasti finančního trhu anebo nejméně jedna osoba s alespoň pětiletou odbornou 

praxí na finančním trhu; ostatní členové zkušební komise mají alespoň tříletou odbornou praxi 

na finančním trhu. 

 (4) Pokud je akreditovaná osoba osobou oprávněnou poskytovat nebo zprostředkovat 

spotřebitelský úvěr nebo je jiný člen podnikatelského seskupení akreditované osoby takovou 

osobou, musí být většina členů komise nezávislých na akreditované osobě či podnikatelském 

seskupení, jehož je akreditovaná osoba členem. 

(5) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době konání odborných zkoušek mohlo zkoušení 

probíhat alespoň před jednou komisí a v případě potřeby bylo možno bez zbytečného odkladu 

ustanovit odvolací komisi. 

 

§ 8 

Zkouškový řád 

(K § 68 odst. 2 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

(1) Akreditovaná osoba má zkouškový řád, který zajišťuje alespoň následující 

požadavky 

a) objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené; v případě překročení kapacity 

zkouškového termínu musí být zkoušení pozvaní ke zkoušce vybíráni objektivním a 

nestranným způsobem, 

b) řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením odborné zkoušky při zabezpečení ochrany 

osobních údajů, 

c) objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky, 

d) objektivní a nestranný výběr zkušební varianty z dostatečného počtu variant, 

e) utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant, 

f) zařazení všech náležitých částí odborné zkoušky s hodnotícím standardem, zejména části 

teoretické a praktické, písemné nebo ústní či jejich kombinace, 

g) tematicky vyvážený obsah odborné zkoušky, 

h) přezkoumatelné zaznamenání výsledku odborné zkoušky a 

i) možnost a postup pro odvolání nebo přezkoumání výsledku odborné zkoušky. 

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň 

a) rozpracování požadavků podle odstavce 1 do konkrétních postupů a vzorové 

dokumentace, 

b) pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových termínů, 

c) obsah a rozsah odborné zkoušky, včetně údaje, kde mohou zkoušení nalézt seznam 

odborné literatury a právních předpisů, které jsou doporučené ke složení odborné 

zkoušky, 
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d) maximální dobu na přípravu a minimální dobu trvání zkoušky, 

e) minimální počet členů komise a způsob jejich rozhodování, 

f) minimální požadavky na úspěšné složení odborné zkoušky, 

g) pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné zkoušky a možnost přezkoumání tohoto 

rozhodnutí a 

h) údaje o výši poplatků spojených se složením odborné zkoušky. 

 

§ 9 

Minimální standard odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení 

(K § 68 odst. 1 a 2 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

(1) Odborná zkouška trvá celkem 120 minut; 90 minut se přezkušují odborné znalosti a 

30 minut dovednosti. 

(2) Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení 

odborných znalostí; jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti musejí být poměrně 

zastoupeny. 

(3) Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je 

obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání schopností podle § 4a. 

(4) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Dvě třetiny 

zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky 

určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna třetina 

zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má více správných odpovědí 

nebo žádnou správnou odpověď; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou 

zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávnou. 

(5) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený zodpověděl 

alespoň tři čtvrtiny zkouškových otázek správně; správně zodpovězené otázky z okruhu 

dovedností mají při hodnocení dvojnásobnou hodnotu. 

(6) K úspěšnému složení odborné zkoušky je rovněž zapotřebí, aby zkoušený 

zodpověděl alespoň tři pětiny zkouškových otázek z každé jemu příslušné oblasti uvedené v § 

59 odst. 4 zákona o spotřebitelském úvěru správně. 

 

§ 10 

Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání 

s nimi  

(K § 68 odst. 1 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

(1) Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při 

aktualizaci klesnout pod 1200, počet případových studií pod 40, soubor zkouškových otázek 

se aktualizuje každé pololetí. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před 

aktualizací nejdéle měsíc po uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou. 

(2) Soubor zkouškových otázek uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových 

stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka 

akreditovaným osobám pomocí datové schránky každé pololetí. Akreditovaná osoba provede 

veškerá potřebná opatření k utajení správných odpovědí. 

(3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním 

odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro 

každou zkušební variantu stanoví odlišně. Přitom akreditovaná osoba provede veškerá 

potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant. 
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§ 11 

Žádost o akreditaci 

(K § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 65 a § 67 odst. 3 zákona o  úvěru pro spotřebitele) 

 (1) Náležitostmi žádosti o akreditaci podle § 63 odst. 2 zákona o  úvěru pro spotřebitele, 

je-li žadatelem fyzická osoba, mimo náležitostí stanovených správním řádem, jsou 

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby, který obsahuje osobní údaje nezbytné 

k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje týkající se dosavadní činnosti 

žadatele, zejména 

1. rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního 

rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelskou činností 

této osoby,  

2. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, 

nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,  

3. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo 

ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, 

jestliže je takový souhlas vyžadován,  

4. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace, 

5. skutečností v rozsahu podle § 71 odst. 2 zákona o  úvěru pro spotřebitele a 

b) životopis obsahující 

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. c)] a 

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. b)], 

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem žadatele, 

d) seznam a popis prostor, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a 

kapacitě zkušebních místností, 

e) popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek, 

f) návrh organizačního řádu akreditované osoby, 

g) seznam členů zkušebních komisí, 

h) životopis každého člena zkušební komise obsahující 

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. c)], 

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. b)] a 

3. údaje o vědecké a pedagogické činnosti [§ 2 písm. d)], 

i) návrh zkouškového řádu a 

(2) Náležitostmi žádosti o akreditaci podle § 63 odst. 2 zákona o spotřebitelském 

úvěru, je-li žadatelem právnická osoba, mimo náležitostí stanovených správním řádem,16) jsou 

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti právnické osoby, který obsahuje údaje týkající se 

 dosavadní činnosti žadatele, zejména 

1. rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního 

rozhodnutí souvisejících s  podnikatelskou činností této osoby,  

2. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, 

nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,  

3. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo 

ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, 

jestliže je takový souhlas vyžadován,  

4. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace, 

5. skutečností v rozsahu podle § 72 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru, 

b) doklad k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby podle odstavce 4 písm. a) za každou 

vedoucí osobu žadatele a 
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c) úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle 

jiného právního předpisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje 

platné ke dni podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné 

evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden, 

d) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce, 

e) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující 

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. c)] a 

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. b)], 

f) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem za každou vedoucí osobu 

žadatele a za žadatele, 

g) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou 

osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi 

těmito osobami s údaji o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti 

na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází 

k jednání ve shodě, 

h) seznam a popis prostor, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a 

kapacitě zkušebních místností, 

i) popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek, 

j) návrh organizačního řádu akreditované osoby, 

k) seznam členů zkušebních komisí,  

l) životopis každého člena zkušební komise obsahující 

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. c)], 

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. b)] a 

3. údaje o vědecké a pedagogické činnosti [§ 2 písm. d)], a 

m) návrh zkouškového řádu.  

(3) V případě žádosti podle § 64 odst. 2 a oznámení podle § 65 zákona o  úvěru pro 

spotřebitele se postupuje podle odstavců 1 a 2 obdobně, u informace podle § 65 zákona o 

spotřebitelském úvěru však akreditovaná osoba přiloží jen ty doklady uvedené v odstavcích 1 

a 2, které se změnily. 

(4) Náležitostmi žádosti o ukončení akreditace podle § 67 odst. 3) zákona o 

spotřebitelském úvěru, mimo náležitostí stanovených správním řádem, jsou 

a) identifikační údaje žadatele,  

b) důvody ukončení akreditace, případně doklad tuto skutečnost potvrzující, a 

c) datum, ke kterému má být akreditace ukončena. 

(5) Přílohy k žádosti podle odstavců 1 až 4 mají formát Portable Document Format 

(přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), v 

jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu 

obsahu. Vzory tiskopisu žádosti podle odstavců. 1 až 3 a tiskopisu dokladu k posouzení 

důvěryhodnosti podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) jsou v příloze č. 1 a 2 této 

vyhlášky i na internetových stránkách České národní banky. 

 

§ 12 

Společná ustanovení 

 (1) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny 

prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele. Pravost podpisu žadatele na plné moci 

nebo obdobné listině musí být úředně ověřena. 

 (2) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto 
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vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede 

žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo 

údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží. 

 (3) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně 

označený dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který 

splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou. 

 (4) Cizí veřejná listina, která je přílohou žádosti, nemusí být opatřena vyšším 

ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou 

mezinárodní smlouvou, pokud byla vydána orgánem veřejné moci 

a) členského státu nebo 

b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam 

těchto orgánů uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.  

 

§ 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. března 2016.  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 
 

VZOR 
 

Žádost o udělení akreditace/Informace o změně akreditačních 

podmínek 
I. 

SPRÁVNÍ ORGÁN 

1. Název správního orgánu 

Název správního orgánu Česká národní banka 

Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 

Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

II. 

ŽADATEL 

2. Identifikace žadatele/akreditované osoby – fyzická osoba 

Jméno(a) a příjmení1/  

Rodné číslo2/ Datum narození   

Identifikační číslo osoby2/  

Telefonní číslo E-mail  

Adresa místa podnikání ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 
 

Adresa pro doručování, pokud je 

odlišná od adresy místa podnikání, 

ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 

 

 

3. Identifikace žadatele/akreditované osoby – právnická osoba 

Obchodní firma nebo název  

Identifikační číslo osoby  

Telefonní číslo  E-mail  

Adresa sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 
 

III. 

ŽÁDOST/INFORMACE 

4. Žádost/Informace o  

a) udělení či prodloužení akreditace k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání 

odborné způsobilosti podle: 

   § 3 písm. h) bodu 1 zákona o  úvěru pro spotřebitele 

   § 3 písm. h) bodu 2 zákona o spotřebitelském úvěru 

   § 3 písm. h) bodu 3 zákona o spotřebitelském úvěru 

b)    změně akreditačních podmínek podle § 65 zákona o spotřebitelském úvěru 
 

 

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); 

u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení § 9 odst. 1 nebo 2  této vyhlášky. 
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IV. 

PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné. 

 

Tuto žádost podává žadatel    
 

6. Identifikace osoby jednající za žadatele 

Označení funkce  

Jméno(a) a příjmení   

Datum narození  

Adresa bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 
 

Adresa pro doručování, pokud je 

odlišná od adresy bydliště, ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 

 

 

Tuto žádost podává zástupce žadatele  
 

7. Identifikace osoby zastupující žadatele 

Údaj o zástupci3/  

Jméno(a) a příjmení / 

obchodní firma nebo název4/  

Datum narození  

Identifikační číslo osoby  

Adresa bydliště/sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 
 

Adresa pro doručování, pokud je 

odlišná od adresy bydliště/sídla, ve 

tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 

 

 
 

 

 

V 

  

 

Dne: 

  

 

Podpis: 
_________________________________________________ 
1/ Uvede se případně též dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě 

nebo jí provozovanému druhu podnikání. 
2/ Uvede se, bylo-li přiděleno. 
3/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec. 
4/ Právnická osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ED3AJO)



16 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2016 Sb. 

 

Dotazník 

k posouzení důvěryhodnosti osob 
 

I. 

IDENTIFIKACE OSOBY A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI 
 

1.Základní údaje o fyzické osobně 

Jméno(a) a příjmení  

Rodné příjmení  

Rodné číslo1/ Datum narození   

Místo narození  

(stát, okres, obec) 
   

Státní občanství  

Identifikační číslo osoby1/  

Telefonní číslo E-mail  

Adresa bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, 

stát 
 

Adresa pro doručování, pokud je 

odlišná od adresy bydliště, ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, 

stát 

 

 

2. Základní údaje o právnické osobě 

Obchodní firma nebo název  

Identifikační číslo osoby  

Telefonní číslo  E-mail  

Adresa sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 

PSČ, stát 
 

 

A. Základní informace o fyzické osobě 

 

2. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná 

osoba zvolena nebo jmenována. 

 

 

 

 

 

3. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně 

její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)2/ 
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B. Dříve podané žádosti 

 

4. Informace o dříve podané žádosti 

Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu 

v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a 

jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším navržením na výkon 

funkce vedoucí osoby? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

 

 
C. Další osobní údaje a informace 

 
5. Informace k posouzení způsobilosti 

5.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům právnímu jednání omezena? 

 ANO 

 NE 

5.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, 

který upravuje živnostenské podnikání? 

 ANO, nastala 

 NE, nenastala 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

5.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby? 

  Žádné 
Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované 

údaje: 

Název funkce Obchodní firma Identifikační číslo 

   

   

   

 
D. Údaje o důvěryhodnosti osoby 

 

6. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení 

6.1.  Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin (bez ohledu na to, zda bylo odsouzení 

následně zahlazeno)? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte 

pravomocným rozhodnutím. 

 

6.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní 

povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti 

pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné 

opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

6.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu 

právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné 

skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla 

pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody 

v souvislosti s působením na finančním trhu? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
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7. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou  zahrnuta v bodech 

6.1 až 6.3. 

7.1.  Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech vedeno trestní stíhání? 

 ANO 

 NE 

 Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti včetně důvodu případného zastavení 

řízení a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou. 

 

7.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro 

porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské 

činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité 

sankce nepřevyšující 20 000 Kč? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

8.Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení 

8.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském 

soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, 

nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo 

pravomocně skončeno. 

 ANO 

 NE   

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

8.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl 

insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový 

konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené  vyrovnání nebo zamítnut návrh na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 

 

9.Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost 

9.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek 

nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické 

osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech, vyhlášen konkurs, zrušen takový 

konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační 

číslo a podrobnosti. 

 

9.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího 

orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na 

základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické 

osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu 

na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před 

zavedením nucené správy této právnické osoby? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby,  identifikační 

číslo a podrobnosti. 

 

9.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti 

nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou,  jmenováním nebo 

ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas 

vyžadovala? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
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10. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách 

10.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, 

včetně zahraničních? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

10.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního 

orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za 

právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla 

vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? 

 ANO 

 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 

 

 

11. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost 

Vaší osoby, popřípadě předložte listiny. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné. 
 

 

 

V 

  

 

Dne: 

  

 

Podpis: 

 

_____________________________________________ 
1/ 

Uvede se, pokud bylo přiděleno.
 

2/ 
Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba 

vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce. 
 

 

Guvernér 
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