
 

 

VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 19. 7. 2018, s termínem 

dodání stanovisek do 15. 8. 2018. Připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Asociace družstevních záložen, Asociace úvěrových institucí, Česká leasingová 

a finanční asociace a Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

kultury 

Důvodová zpráva na str. 12 chybně uvádí účinnost zákona 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Návrh však počítá 

s účinností prvním dnem druhého měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení. Na str. 10 se pak vyskytuje pravopisná 

chyba ve slově „makrobezřetnostní“. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla opravena v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K členění novely na části: V souladu s čl. 28 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme vypustit 

členění novely na části (označení část první a část druhá) 

a v návaznosti na to doporučujeme v souladu s čl. 28 odst. 

3 Legislativních pravidel vlády článek III opatřit nadpisem, 

a to tučně malými písmeny s velkým počátečním 

písmenem. 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K čl. I, bodu 13: Nadpis „Pravomoc a činnost české 

národní banky v devizovém hospodářství“, jakkoliv je 

uveden v souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel 

vlády, doporučujeme uvést tučně malými písmeny 

s velkým počátečním písmenem, a to z historického 

Neakceptováno. 

V souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády byl nadpis 

ponechán tučně velkými písmeny. Také v elektronické verzi 

Sbírky zákonů na internetových stránkách Ministerstva vnitra jsou 

nadpisy všech částí uvedeny velkými tučnými písmeny. 
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důvodu s ohledem na původní velikost písma v textech 

nadpisů v částech právního předpisu. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K čl. II, bodu 2 přechodného ustanovení: V souladu s čl. 51 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme za 

označení ustanovení „§ 50 odst. 4“ vložit slova „zákona 

č. 6/1993 Sb“. 

Akceptováno jinak. 

Znění čl. II bodu 2 přechodného ustanovení bylo upraveno tak, že 

za označení ustanovení „§ 50 odst. 4“ byla vložena slova „zákona 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance“. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K čl. III, účinnosti: V souladu s čl. 53 odst. 3 věty druhé za 

středníkem Legislativních pravidel vlády doporučujeme za 

slovo „druhého“ vložit slovo „kalendářního“. 

Akceptováno. 

Znění čl. III bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 17 – k § 40 odst. 1:  

V návaznosti na vypořádání zásadní připomínky České 

národní banky k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti 

a o změně souvisejících zákonů, podle nějž výkon 

bezpečnostní činnosti České národní banky na vlastní 

ochranu (dikcí předmětného zákona „výkon bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu“) nebude podléhat registraci 

Ministerstva vnitra, požadujeme navrhované změny v § 40 

odst. 1 zákona o České národní bance vypustit pro 

nadbytečnost i jako nepřípustnou nepřímou novelu zákona 

o bezpečnostní činnosti. Ostatně formulace navržené 

výjimky je dle našeho názoru nežádoucím způsobem široká 

a umožňovala by České národní bance provozovat 

bezpečnostní činnost pro jiné subjekty.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Pokud jde o deklaraci oprávnění k provádění bezpečnostní 

činnosti, je návrh komplementární ke  znění návrhu zákona 

o bezpečnostní činnosti, proto byla úprava spočívající v doplnění 

bezpečnostní činnosti v návrhu zákona ponechána. Zároveň je 

zřejmé, že navrhovaná bezpečnostní činnost ČNB v rozsahu 

nezbytném pro zajištění svých úkolů je podmnožinou bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu.  

 

Dovětek (část věty za středníkem), že se na výkon této činnost 

nevztahuje zákon o bezpečnostní činnosti, byl vypuštěn. Současně 

byla odpovídajícím způsobem upravena důvodová zpráva, tj. 

poslední věta výkladu k tomuto bodu novely byla vypuštěna. 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 29 – k § 45b odst. 3:  

Není jasné, z jakých důvodů je vyloučeno řízení o návrhu 

opatření obecné povahy, ani proč nejsou připuštěny 

námitky proti vydanému opatření obecné povahy. Tyto 

instituty jsou obecně upraveny v § 172 správního řádu. 

Odůvodnění odchylky od správního řádu obsažené 

v důvodové zprávě nepokládáme v této souvislosti za 

dostatečné. 

 Dále je nutno upozornit, že banky nebo pobočky 

zahraničních bank mohou podávat námitky proti 

Akceptováno. 

 

Důvody pro vyloučení řízení o návrhu opatření obecné povahy, 

které byly podrobně projednány s odborem vládní legislativy (dr. 

Vedral) při přípravě minulého vládního návrhu, resp. stanoviska 

předsedy Legislativní rady vlády k němu, byly detailněji 

vysvětleny v důvodové zprávě. 

 

Příslušný bod Důvodové zprávy byl doplněn takto (viz tučný text): 

„Stanoví se odchylka od obecné právní úpravy obsažené ve 
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podobnému typu opatření obecné povahy (v některých 

případech je připuštěno též řízení o návrhu opatření obecné 

povahy), a to konkrétně podle § 12x, § 20d, § 26bb  

a § 44c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Dle našeho 

názoru se opatření obecné povahy stanovující horní hranice 

úvěrových ukazatelů bezprostředně dotýká také bank 

a poboček zahraničních bank. Tyto subjekty jsou tak dle 

našeho názoru dotčenými osobami ve smyslu § 2 odst. 3 

a § 172 odst. 4 správního řádu, které by měly mít právo se 

k opatření obecné povahy vyjádřit (ať již v řízení o návrhu 

opatření obecné povahy, nebo po jeho vydání).  

Požadujeme tedy detailněji vysvětlit jednak důvodnost 

odchylky od správního řádu, jakož i od ustanovení 

týkajících se podobných typů opatření obecné povahy 

podle zákona o bankách, která připouštějí řízení o návrhu 

opatření obecné povahy, včetně podávání námitek proti 

vydanému opatření obecné povahy. Pokud nebudou tyto 

odchylky řádně vysvětleny, budeme požadovat, aby byla 

navrhovaná úprava dána do souladu se správním řádem, 

popřípadě s právní úpravou v zákoně o bankách. 

Připomínáme, že návrh předložený do mezirezortního 

připomínkového řízení v minulém volebním období 

obsahoval právě možnost podat proti opatření obecné 

povahy námitky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

správním řádu týkající se pravidel pro vydávání opatření obecné 

povahy. Konkrétně se toto opatření obecné povahy obdobně jako 

např. opatření obecné povahy vydané podle stávajícího § 26bb 

zákona o bankách vydává bez řízení o návrhu. Nezbytnost této 

odlišnosti je dána samotnou specifickou oblastí, na kterou se 

vydávání opatření obecné povahy vztahuje. Je zřejmé, že řízení 

o návrhu opatření obecné povahy by jinak neplnilo svůj 

předpokládaný účel, neboť jde o makroobezřetnostní 

(tj. systémový, nikoliv mikroobezřetnostní či dokonce 

spotřebitelský) nástroj a pouze centrální banka tak z povahy věci 

disponuje komplexními daty a dalšími vstupy, na základě jejichž 

analýzy rozhoduje o konkrétní hranici daného úvěrového 

ukazatele, přičemž opatření obecné povahy prakticky nic jiného 

než hodnotu horní hranice nestanoví. Konkrétní hranice 

úvěrového ukazatele je výsledkem odborného posouzení 

systémových rizik, přičemž základ pro toto posouzení tvoří široká 

škála vzájemně provázaných informací, které jsou hodnoceny 

komplexně, a je zkoumána jejich vzájemná vazba. Jedná se např. 

o údaje o vývoji cen nemovitostí, objemů nově poskytnutých 

a existujících úvěrů a jejich rizikovosti, vývoj příjmů a další 

veličiny. Vyhodnocení těchto dat poskytuje informaci nejen 

o aktuálním vývoji na trhu úvěrů a nemovitostí a kapacitě 

spotřebitelů přijímat další úvěry s ohledem na jejich aktuální 

zadluženost, ale rovněž dovoluje analyzovat, zda vývoj daných 

veličin lze považovat za pozitivní či negativní a reagovat včas na 

potenciální systémová rizika. Absence řízení o návrhu opatření 

obecné povahy je dána rovněž potřebou zajistit rychlé přijetí 

opatření obecné povahy v zájmu zajištění stability finančního 

systému. Bez potřebné operativnosti by se v tomto případě velmi 

snížily možnosti ČNB rychle reagovat na nastalou situaci. Ke 

zmírnění případné přílišné tvrdosti takto nastavené 

makroobezřetnostní regulace na jednotlivé odůvodněné případy se 

zavádí jednak tolerovaná 5% objemová výjimka v § 45a odst. 1, 

dále minimálně čtyřměsíční „legisvakanční“ období pro 
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přizpůsobení se požadavkům vydaného opatření obecné povahy 

a v neposlední řadě regulované subjekty rovněž nejsou zbaveny 

možnosti podat námitky proti vydanému opatření, které bude 

muset ČNB vzít v potaz v rámci semestrálního přezkumu 

podmínek pro vydání opatření obecné povahy.“ 

 

Pokud jde o problematiku námitek proti vydanému opatření 

obecné povahy, sdělujeme, že zmiňovaný návrh předložený 

v minulém volebním období sice ve fázi meziresortního 

připomínkového řízení obsahoval explicitní možnost podat proti 

opatření obecné povahy námitky, nicméně ve fázi jeho předložení 

do vlády ani v dalších fázích nedokončeného legislativního 

procesu již tuto možnost výslovně neupravoval. Příslušné 

ustanovení (§ 45b odst. 4) bylo vypuštěno na základě připomínky 

obsažené ve stanovisku předsedy LRV (autor dr. Vedral, s nímž 

byla věc osobně projednána) s argumentem, že se jedná 

o nadbytečné ustanovení, když je vyloučeno řízení o návrhu. 

Navíc komise pro správní právo v této souvislosti upozornila, že 

nemůže jít o námitky ve smyslu správního řádu, neboť ty se 

podávají jen proti návrhu opatření obecné povahy, a nejde ani 

o žádný opravný prostředek sui generis. Komise konstatovala, že 

v daném případě by mohlo jít jen o podněty ke změně či zrušení 

vydaného opatření, což ale nevyžaduje zákonnou úpravu. 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 29 – k § 45b odst. 4:  

Ve větě druhé je uvedeno, že pokud došlo k podstatné 

změně uvedených faktorů, vydá Česká národní banka nové 

opatření obecné povahy nebo vydané opatření obecné 

povahy změní nebo zruší. Bude-li vydáno nové opatření 

obecné povahy, předpokládáme, že se dosavadní opatření 

obecné povahy vydáním nového opatření zřejmě zruší (tj. 

bude nahrazeno novým opatřením obecné povahy), neboť 

nelze pravděpodobně předpokládat, že vedle sebe budou 

existovat obě opatření. To však není v zákoně výslovně 

uvedeno, což považujeme v rozporu s ústavní zásadou 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 

 

Ustanovení bylo ponecháno v navrženém znění. 

Byla však doplněna důvodová zpráva (viz níže) tak, aby bylo 

zřejmé, jaké možnosti má ČNB při vydání, resp. změně nebo 

zrušení opatření obecné povahy podle § 45b odst. 4. Cílem 

předkladatelů je, aby  

 v situaci, kdy zatím žádné OOP vydáno nebylo, mohla 

ČNB vydat nové OOP/nová OOP, 

 v situaci, kdy již nějaké OOP vydáno bylo, mohla ČNB po 

přezkoumání důvodů pro jeho vydání toto OOP zrušit, 
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zákonnosti.  

I v případě doplnění této úpravy však dle našeho názoru 

nebude dále jasné, za jakých zákonných podmínek půjde 

pouze o změnu dosavadního opatření, a kdy naopak půjde 

o vydání nového opatření, kterým bude dosavadní opatření 

nahrazeno.  

Pokud nebude tato otázka v zákoně vyjasněna, navrhujeme 

s ohledem na požadavek právní jistoty a předvídatelnosti 

práva, aby dosavadní opatření obecné povahy bylo pouze 

změněno nebo zrušeno, tedy aby nebylo umožněno vydávat 

nové opatření obecné povahy, které by nahrazovalo 

dosavadní opatření. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

změnit (a to buď tak, že bude původní OOP 

„novelizováno“, nebo bude vydáno nové OOP nahrazující 

původní OOP), anebo vydat nové OOP, které bude 

existovat vedle OOP, které bylo vydáno dříve. 

Předkladatelé se domnívají, že tomuto cíli odpovídá navržený 

legislativní text. 

  

„ČNB se zákonem stanoví povinnost minimálně dvakrát ročně 

přezkoumat podmínky pro vydání opatření obecné povahy, resp. 

posouzení existence a předpokládaného vývoje výše uvedených dat 

a indikátorů, a to bez ohledu na to, zda již v dané oblasti nějaké 

opatření obecné povahy vydáno bylo či nebylo. Při jejich 

podstatné změně bude ČNB adekvátně reagovat vydáním nového 

OOP nebo změnou či zrušením již vydaného OOP. Tato reakce 

může zároveň působit proticyklicky. Při výrazné změně podmínek 

na trhu znamenající zmírnění rizik horní hranice ČNB 

bezprostředně uvolní nebo zruší stanovené horní hranice 

úvěrových ukazatelů. Naopak při zpřísňování horních hranic 

poskytne institucím vždy minimálně čtyřměsíční lhůtu na 

implementaci opatření, jak vyplývá z účinnosti OOP popsané výše. 

Je důležité mít na paměti, že současně vedle sebe může existovat 

více OOP podle § 45b odst. 1. Jedno OOP může například 

upravovat horní hranici ukazatele LTV, další pak například 

horní hranici ukazatele DTI apod. Více úvěrových ukazatelů 

však může být upraveno i jen jedním OOP. V situaci, kdy již bylo 

vydáno nějaké OOP, má ČNB po provedení přezkumu podle 

§ 46b odst. 4 možnost vydat nové OOP, pokud pro danou oblast 

ještě OOP vydáno nebylo, nebo může změnit existující OOP, 

přičemž změnou se rozumí zrušení stávajícího OOP a jeho 

nahrazení novým OOP (obdobně jako je tomu dnes např. 

v případě OOP ke stanovení sazby proticyklické kapitálové 

rezervy, kdy nově vydané OOP nahrazuje původní OOP, aniž by 

v novém OOP bylo výslovně uvedeno, že se původní OOP ruší) 

nebo jeho „novelizace“, nebo může stávající OOP zrušit bez 
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náhrady.“ 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 30 – k § 46 odst. 5: 

Upozorňujeme, že s ohledem na usnesení vlády č. 866 ze 

dne 5. října 2016 k návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 

a nelegislativní materiál Ministerstva vnitra „Zásady tvorby 

právní úpravy přestupků“ (čj. 258/18), který byl dne  

19. dubna 2018 projednán Legislativní radou vlády, není 

stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty (například od 

0 Kč do 5 či 10 milionů Kč) přípustné, neboť nedostatečně 

vypovídá o typové závažnosti přestupku a ponechává 

nadměrný prostor pro správní uvážení. Zvyšuje se tím 

riziko, že bude docházet k nezákonným excesům při 

rozhodování správních orgánů. Vzhledem k tomu 

požadujeme výši pokut významně přehodnotit. V této 

souvislosti požadujeme, aby předkladatel zohlednil 

(a v důvodové zprávě vysvětlil) zejména následující 

aspekty týkající se druhu a výše správních trestů:  

a. Druh a rozpětí správního trestu musí zohledňovat 

obecnou zásadu subsidiarity uplatňování odpovědnosti za 

přestupek a musí vždy odpovídat typové závažnosti 

přestupku. 

b. Pokuty nesmí být nepřiměřeně vysoké a musí 

odrážet nižší typovou závažnost přestupků oproti trestným 

činům. Předkladatel by měl druh a rozpětí správního trestu 

rozlišit rovněž podle toho, zda jde o přestupky poruchové, 

či ohrožovací.  

c. V rámci posouzení typové závažnosti přestupku 

předkladatel zhodnotí, zda porušení určité povinnosti může 

typicky vést k významnému narušení nebo ohrožení 

výkonu veřejné správy, nebo zda má postihovat spíše 

„formální“ pochybení (například porušení evidenční, 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla po znovu zhodnocení výše pokut doplněna 

ve smyslu připomínky. Odůvodnění k příslušnému bodu zní takto:  

 

„Návrh úzce souvisí s doplněním nových paragrafů 45a až 45c do 

zákona. Do § 46 se doplňují skutkové podstaty přestupků osoby 

oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr a v návaznosti na to se 

doplňují i správní tresty za tyto přestupky. Konkrétně se doplňuje 

nový přestupek, kterého se osoba oprávněná poskytovat 

spotřebitelský úvěr dopustí tím, že v rozporu s § 45a odst. 1 

poskytne spotřebitelský úvěr. Dále se doplňuje přestupek 

spočívající v nesplnění povinnosti uložené rozhodnutím o opatření 

k nápravě podle § 45c odst. 1, a rovněž přestupek spočívající 

v neinformování ČNB o odstranění nedostatku podle § 45c odst. 2. 

Adekvátně tomu se stanoví oprávnění ČNB uložit za nové 

přestupky pokutu. Správní tresty za ostatní přestupky obsažené 

v platném znění § 46 zůstávají nezměněny, tj. zůstává zachována 

stávající výše pokut). 

 

 Druh (pokuta) a výše správního trestu se odvíjí od typové 

závažnosti jednotlivých skutkových podstat těchto nových 

přestupků a dosahuje horní hranice 10 milionů Kč v případě 

správního trestu za poskytnutí spotřebitelského úvěru v rozporu 

s § 45a odst. 1, tj. poskytnutí úvěru, pokud by tím došlo 

k překročení stanovených limitů úvěrových ukazatelů, a správního 

trestu za nesplnění povinnosti uložené rozhodnutím o opatření 

k nápravě. V případě méně závažného přestupku spočívajícího 

v neinformování ČNB o odstranění nedostatku, které bylo uloženo 

opatřením k nápravě, se stanoví horní hranice správního trestu ve 

výši 1 milionu Kč. 
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ohlašovací či obdobné povinnosti). 

d. Předkladatel dále srovná typovou závažnost daného 

protiprávního jednání oproti ostatním přestupkům, které 

jsou či budou upraveny v témže konkrétním zákoně,  

resp. v zákonech upravujících stejnou oblast veřejné správy 

(zákon o bankách).   

e. Přísnější správní trest by měl být stanoven za 

přestupky, jejichž spácháním dochází ke vzniku 

závažnějšího následku, k získání většího majetkového 

prospěchu pachatele apod. Proto předkladatel dále vysvětlí, 

že určitý přestupek (nebo skupina přestupků) je postihován 

ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože způsobuje 

závažnější následek (vede k získání většího majetkového 

prospěchu pachatele), má poruchový charakter, případně 

vykazuje jiný znak zvyšující jeho typovou závažnost. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Poskytnutí úvěru, při kterém dochází k překročení horní hranice 

jednoho nebo více úvěrových ukazatelů (po zohlednění povolené 

výjimky), je porušením právní povinnosti s vysokou typovou 

závažností, jelikož dochází k ohrožení zájmu státu na finanční 

stabilitě. Je třeba mít na paměti, že hlavním spouštěčem poslední 

celosvětové finanční krize (2008) byla právě závažná pochybení 

úvěrujících subjektů v oblasti poskytování hypotečních úvěrů, kdy 

v důsledku nedostatečné výše vlastních zdrojů úvěrovaných 

subjektů se staly hypoteční úvěry v útlumové fázi hospodářského 

cyklu masově nedobytnými v rozsahu ohrožujícím samotnou 

existenci globální ekonomiky.  

 

Rozpětí sazby pokuty od (hypotetické) nuly po 10 milionů Kč za 

přestupek za porušení § 45a odst. 1 je nezbytné s ohledem na 

skutečnost, že v daném oboru podnikají subjekty s velmi 

významnou, i když rozdílnou ekonomickou silou. Jednak jsou to 

banky, jejichž kapitál ze zákona činí nejméně 500 milionů Kč (§ 4 

odst. 1 zákona o bankách), spořitelní a úvěrní družstva s kapitálem 

nejméně 35 milionů Kč (§ 8 odst. 1 zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech), ale i nebankovní poskytovatelé 

spotřebitelského úvěru s kapitálem ve výši nejméně 20 milionů Kč 

(§ 14 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru). Rozlišení výše 

správního trestu podle typu úvěrujícího subjektu však není možné 

s ohledem na skutečnost, že ekonomicky silný nebankovní 

poskytovatel může hypoteticky poskytnout větší objem úvěrů než 

banka. Při páchání typově stejného jednání tak dochází ke stejné 

typové závažnosti přestupku. Z těchto důvodů bude vždy hrát 

klíčovou roli správní uvážení, které by mělo vést k uložení 

adekvátního správního trestu jak s ohledem na konkrétní závažnost 

porušení stanoveného pravidla, tak i s ohledem na typ 

a ekonomickou sílu provinivšího se subjektu. Riziko, že bude 

docházet k excesům při ukládání správního trestu, je eliminováno 

jednak skutečností, že subjektem jej ukládajícím je vždy stejný 

správní orgán, tedy ČNB, jež bude mít vždy srovnání s typově 
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obdobnými případy a je zde tudíž předpoklad, že použije při 

správním trestání vždy „stejný metr“, a dále pak skutečnost, že 

rozkladová komise ČNB je složena výhradně z externistů, jimiž 

jsou experti z oblasti správního a finančního práva ze širokého 

spektra institucí, úřadů a akademické sféry (tento argument platí 

obecně u všech jednotlivých vyhodnocovaných přestupků). 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze považovat maximální 

výši pokuty za dostatečně vysokou z hlediska způsobilosti 

odrazovat od protiprávního jednání, nikoliv však obecně za 

likvidační; při určení konkrétní výše pokuty v daném konkrétním 

případě pak je v souladu se zásadou proporcionality zohledněna 

ekonomická síla daného subjektu. Třebaže se v případě přestupku 

podle § 46 odst. 4 písm. a) jedná typově o přestupek ohrožovací, se 

kterým bývá zpravidla spojen nižší správní trest než s přestupkem 

poruchovým, jde v daném případě o ochranu natolik závažného 

společenského zájmu (finanční stabilita), že je relativně vysoká 

horní hranice pokuty plně namístě. Možné následky 

nezodpovědného úvěrování rezidenčních nemovitostí mohou být, 

jak se celý svět mohl přesvědčit v r. 2008, pro ekonomiku nejen 

národní, ale i celosvětovou, takřka fatální. Pokud jde o zvolený 

druh správního trestu (pokuta), je třeba konstatovat, že nebyl 

identifikován jiný nástroj, který by byl k dosažení daného cíle 

stejně vhodný nebo vhodnější (efektivita) a který by současně 

představoval méně intenzivní zásah do právního postavení 

adresáta veřejné správy (subsidiarita). Tím však není dotčena 

možnost ČNB uložit opatření k nápravě podle § 45c odst. 1. 

Spáchání tohoto přestupku hodnotí ČNB jako společensky velmi 

škodlivé.  

 

V případě přestupku podle § 46 odst. 4 písm. b) již jde o přestupek 

poruchový, u kterého je maximální výše správního trestu 

odůvodnitelná skutečností, že se jedná o recidivu, resp. 

přetrvávání nedostatku, ač již na něj bylo ze strany regulátoru 

poukázáno a bylo formálně (uložením opatřeni k nápravě) 
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vyžadováno jeho odstranění. Tomuto přestupku tak předchází 

uložení opatření k nápravě, a proto již neexistuje jiný nástroj, 

který by byl k dosažení daného cíle stejně vhodný nebo vhodnější 

(efektivita) a který by současně představoval méně intenzivní 

zásah do právního postavení adresáta veřejné správy 

(subsidiarita). Jedná se tak o kombinaci trestních a netrestních 

opatření. Přetrvávání protiprávního stavu předkladatelé považují 

za neméně typově závažné jednání jako u předchozího přestupku, 

protože ve svém důsledku může způsobit stejný či obdobný 

následek, navíc má v sobě obsažen i aspekt ignorování závazného 

pokynu orgánu veřejné moci. Spáchání tohoto přestupku hodnotí 

předkladatelé jako  společensky velmi škodlivé. S ohledem na 

stejné subjekty přestupku nepovažuje ČNB maximální výši pokuty 

za likvidační. 

 

V případě přestupků podle § 46 odst. 4 písm. a) a b) se nicméně 

nejedná o jednání natolik společensky škodlivé, aby vyžadovalo 

formulovat v tomto směru skutkovou podstatu do trestního zákona. 

Oblast finančního práva je specifickou oblastí, kde pachateli 

přestupků jsou především „kvalifikované subjekty“, které při své 

činnosti disponují s vysokými finančními částkami svých 

zákazníků, a proto i maximální výše pokuty musí být pro pachatele 

nejenom citelná, ale musí mít způsobilost odrazovat od 

protiprávního jednání. V případě těchto přestupků, které se 

vkládají do § 46, je zapotřebí konstatovat, že se týkají jiného 

segmentu finančního práva a jsou tak s ostatními stávajícími 

přestupky např. v oblasti výkaznictví či ochrany platidel 

neporovnatelné. S ohledem na typovou závažnost přestupku jsou 

však nově vkládané přestupky závažnější, a proto i maximální výše 

pokuty je vyšší.  

 

Naproti tomu za poruchový přestupek podle § 46 odst. 4 písm. c) 

je stanovena maximální výše pokuty o jeden řád nižší (1 mil. Kč), 

jelikož jde o přestupek nižší závažnosti spočívající 
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v administrativním pochybení. Pokud jde o zvolený druh správního 

trestu (pokuta), je třeba konstatovat, že jiný nástroj, který by byl 

k dosažení daného cíle stejně vhodný nebo vhodnější (efektivita) 

a který by současně představoval méně intenzivní zásah do 

právního postavení adresáta veřejné správy (subsidiarita), 

neexistuje, protože spáchání tohoto přestupku je de facto nesplnění 

administrativní povinnosti v rámci uložení opatření k nápravě. 

K maximální výši pokuty a dopadu na jednotlivé subjekty viz výše. 

V případě tohoto přestupku, který se vkládá do § 46, ho 

předkladatelé považují za typově stejně závažný (porušení 

obdobné informační povinnosti) jako přestupek dle § 46 odst. 3 

písm. c), a proto je i maximální výše pokuty stejná. 

 

V § 46 byly dále provedeny legislativně technické úpravy 

v souladu se zásadami právní úpravy přestupků.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 31 – k § 46a: 

Není jasné, z jakého důvodu není namísto nesankčního 

opatření České národní banky, která uveřejňuje 

pravomocné rozhodnutí o správním trestu, zakotven 

správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku podle § 50 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, který se provádí zveřejněním výrokové 

části rozhodnutí o přestupku ve veřejném sdělovacím 

prostředku určeném správním orgánem na náklady 

pachatele (provede správní orgán) a zároveň vyvěšením na 

úřední desce správním orgánem v zákonem stanovené 

lhůtě. 

Zakotvení tohoto správního trestu pokládáme za vhodnější 

z preventivně-represivního hlediska, neboť pachatel, 

kterému bude v konkrétním případě uložen (při zohlednění 

kritéria přiměřenosti zásahu do soukromí pachatele povaze 

a závažnosti přestupku), je povinen jej vykonat a strpět 

a měl by jej také odradit od budoucího páchání stejných 

nebo podobných přestupků.  

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Legislativa finančního trhu je specifickým odvětvím práva, které 

reguluje specifické subjekty, řídí se specifickými principy 

a ovlivňuje stabilitu celého finančního systému. Uveřejnění 

rozhodnutí navržené v § 46a proto nebylo navrženo primárně jako 

ustanovení sankčního charakteru a nelze jej proto spojovat, resp. 

zaměňovat se sankcí obsaženou v ustanovení § 35 písm. e) a § 50 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich (dále jen „zákon o přestupcích“). Pro podporu tohoto 

tvrzení uvádíme zejména následující:   

a) Uveřejňování rozhodnutí na finančním trhu se týká celých 

rozhodnutí, zatímco uveřejňování rozhodnutí podle § 50 zákona 

o přestupcích se týká pouze výrokové části. Z toho lze dovodit 

primárně informační funkci zveřejnění rozhodnutí, ač sekundárně 

jde o sankci vůči osobě uznané vinnou z přestupku. V případě 

správního trestu podle § 50 zákona o přestupcích zveřejnění 

výrokové části tuto informační funkci postrádá. K tomu je potřeba 

dodat, že v případě správního trestu podle § 50 zákona 

o přestupcích jde výlučně o sankci, nikoli o to, aby se veřejnost 
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Jako případnou odůvodněnou odchylku od § 50 odst. 7 

zákona č. 250/2016 Sb. lze ponechat § 46a odst. 2 písm. a) 

a b). Odchylka stanovená v § 46a odst. 2 písm. c) plyne 

obecně z § 50 odst. 1 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb. 

K navrhovanému znění ustanovení dále upozorňujeme, že 

uveřejňovat by se mělo pravomocné rozhodnutí 

o přestupku, tedy o uznání viny z přestupku, nikoli 

o správním trestu, neboť od jeho uložení může být 

v rozhodnutí o přestupku upuštěno nebo podmíněně 

upuštěno podle § 42 a 43 zákona č. 250/2016 Sb., pokud 

zvláštní zákon tyto obecné instituty výslovně nevyloučí, 

což zákon o České národní bance nečiní. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

seznámila s obsahem rozhodnutí, protože nejsou-li splněny 

podmínky pro uložení tohoto správního trestu, rozhodnutí se 

neuveřejňuje ani anonymizovaně, zatímco v případě § 46a se 

rozhodnutí uveřejňuje nezávisle na udělení správního trestu podle 

§ 50 zákona o přestupcích.  

b) Uveřejňování rozhodnutí na finančním trhu obecně se 

neomezuje pouze na rozhodnutí o přestupku, ale v některých 

případech se týká i rozhodnutí o opatření k nápravě, která nemají 

primárně sankční charakter, nebo dokonce i licenčních rozhodnutí, 

která vůbec nejsou sankčního charakteru. Je sice pravdou, že 

povinnost zveřejňovat rozhodnutí o správním trestu v jiných 

zákonech finančního trhu je transpozičního charakteru (např. čl. 71 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2014/65/EU (MIFID II), čl. 34 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 596/2014 (MAR), čl. 68 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV)), nicméně i z výše 

a níže uvedených důvodů se jeví jako vhodné tuto povinnost 

harmonizovat pro oblast finančního trhu i pro oblasti, které nejsou 

regulovány evropským právem.  

c) Uveřejnění rozhodnutí na finančním trhu (případně to, zda bude 

uveřejněno plné rozhodnutí nebo rozhodnutí s anonymizací) není 

nijak vázáno na povahu a závažnost protiprávního jednání. Naopak 

při uveřejnění rozhodnutí podle § 50 zákona o přestupcích se bere 

v úvahu povaha a závažnost přestupku jako hlavní kritérium. 

d) Uveřejňování rozhodnutí na finančním trhu má i funkci 

transparenční, kdy regulátor na konkrétních případech deklaruje 

svůj náhled a hodnocení určitého nežádoucího jednání. Potenciální 

pachatelé stejného přestupku jsou dopředu informováni, jakou 

reakci ze strany regulátora mohou očekávat při obdobném jednání. 

Tato předvídatelnost pak je umocněna tím, že je uveřejněno celé 

rozhodnutí. Adresát tak dokáže přesněji odhadnout konkrétní 

rozhodnutí regulátora za daných, v rozhodnutí uvedených 

skutečností. Zde je pak potřeba míti na paměti, že se na finančním 

trhu jedná o velmi složitou a komplexní problematiku a daná 
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komplexní informace uvedená v rozhodnutí tak může být pro 

adresáta velmi cenná. I tuto povahu uveřejnění rozhodnutí podle 

§ 50 zákona o přestupcích postrádá. 

Vzhledem k tomu, že není možné na uveřejnění rozhodnutí 

navržené v navrhovaném ustanovení pohlížet obdobně jako na 

§ 50 zákona o přestupcích, není možné směšovat i cíle, které jsou 

sledovány § 50 zákona o přestupcích a § 46a. V tomto ohledu jsou 

odůvodnitelné i odchylky od § 50 zákona o přestupcích. 

 
Pokud se pak jedná o návrh, že uveřejňovat by se mělo 

pravomocné rozhodnutí o přestupku, tedy o uznání viny 

z přestupku, nikoli o správním trestu, neboť od jeho uložení může 

být v rozhodnutí o přestupku upuštěno nebo podmíněně upuštěno, 

byl návrh odvozen od výše uvedených výskytů v ostatních 

zákonech finančního trhu. Nicméně vzhledem k tomu, že je 

i z výše uvedených důvodů vhodné zveřejňovat i rozhodnutí, 

u kterých bylo od správního trestu upuštěno, byla tato část 

připomínky akceptována a slova “správním trestu“ v § 46a odst. 1 

byla nahrazena slovem “přestupku“. 

Ministerstvo 

vnitra 
Doporučující připomínka: 

 

K čl. I bodu 31 – k § 46a odst. 2 písm. b):  

Ačkoliv obdobnou úpravu obsahuje například § 36j zákona 

č. 21/1993 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 

domníváme se, navrhované ustanovení může vyvolávat 

jisté nejasnosti. Není zcela zřejmé, jakým způsobem hodlá 

Česká národní banka získávat příslušné informace, aby 

mohla řádně plnit svou zákonnou povinnost a aby zároveň 

její činností nedocházelo k ohrožení trestního stíhání. 

Domníváme se, že oslovování orgánů činných v trestním 

řízení na základě navrhovaného ustanovení není 

akceptovatelné. Navrhujeme proto v této věci vést ještě 

odbornou diskuzi. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

 

ČNB nepředpokládá, že by aktivně oslovovala OČTŘ s dotazem 

na vedení trestního řízení s tou či onou osobou. ČNB tak v praxi 

nečiní ani podle již existující obdobné úpravy v jiných 

sektorových zákonech na finančním trhu. Nicméně pokud se ČNB 

pasivně dozví, že by zveřejnění rozhodnutí o přestupku 

(k rozhodnutí o přestupku viz předchozí připomínka) mohlo 

ovlivnit probíhající trestní řízení, neměla by rozhodnutí podle 

tohoto ustanovení zveřejňovat. 

 

Nad rámec výše uvedeného předkladatelé podotýkají, že identické 

pravidlo je v české legislativě obsaženo jako transpoziční k čl. 68 

směrnice CRD IV. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem 

k tomu, že cílem návrhu je výhradně dosažení souladu zákona 
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o ČNB se sektorovými zákony, jsou předkladatelé toho názoru, že 

zavedení daného omezení v tomto ustanovení je vhodné. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

K důvodové zprávě odst. 1, str. 10 

Slovo „makrobezřetnostní“ nahradit slovem 

„makroobezřetnostní“. 

 

Připomínka má doporučující charakter. 

Akceptováno. 

Překlep v důvodové zprávě byl opraven v souladu s připomínkou. 

Úřad Národní 

rozpočtové 

rady (ÚNRR) 

Zásadní připomínka: 

K § 45a až 45c  

Forma doporučení je zcela postačující. Opatření směřuje 

k omezení hypotečního trhu ukazateli LTV, DTI a DSTI, 

ovšem bez jejich závazných hodnot, které mohou být v 

budoucnu libovolně měněny na základě vyhlášky obecné 

povahy. Arbitrárnost budoucího nastavení parametrů je 

vysoká a přináší zvýšenou nejistotu pro budoucí klienty, 

kteří se zatím potýkají především s nejistotou ohledně 

budoucího vývoje úrokových sazeb. Závazné omezení 

parametrů DTI, DSTI formou vyhlášky obecné povahy 

zvýší administrativní zátěž na straně poskytovatelů i ČNB 

(paragraf 41 odst. 3) – růst byrokracie je jevem obecně 

nežádoucím. Bonita klienta, na níž se zaměřují ukazatele 

DTI a DSTI je už nyní dostatečně prověřena samotnými 

poskytovateli úvěrů dle Zákona o spotřebitelském úvěru. 

Procesy bank hodnotící bonitu klientů jsou dynamické 

a lépe dokáží odhadnout budoucí bonitu klienta, protože 

zohledňují jeho specifický profil ve smyslu udržitelnosti 

a dalšího vývoje jeho příjmu. Parametry navrhované 

novými opatřeními ČNB hodnotí pouze výchozí situaci 

v momentě poskytnutí úvěru. 

 

Ukazatele DTI a DSTI navíc nereagují na podstatné riziko 

na hypotečním a nemovitostním trhu, které spočívá v tom, 

že se nemovitosti staly investičním statkem, u nichž řada 

žadatelů o hypotéku počítá s tím, že splátky bude hradit 

Akceptováno částečně. 

 

Cílem makroobezřetnostní politiky je tlumit finanční cyklus a jeho 

nepříznivé dopady do ekonomického vývoje a návazně i do 

fiskální oblasti. Krize, jejichž příčiny mají kořeny v hypotéčním 

trhu, představují prokazatelně silně negativní dopad na 

ekonomický vývoj a v konečném důsledku i na fiskální 

udržitelnost, což dokladuje zkušenost řady zemí. Dopady krize pak 

působí jak standardními makroekonomickými kanály (propad 

daňových příjmů, výdajová stimulace ekonomiky), tak 

prostřednictvím nevyhnutelné záchrany finančních institucí 

z veřejných prostředků. Často tím dojde k nárůstu veřejného dluhu 

v řádu desítek procent HDP. Došlo k tomu i po roce 2007 

v některých zemích EU (např. Irsko, Španělsko, Maďarsko, 

Nizozemí), přičemž zejména u Irska byl nárůst veřejného dluhu 

dramatický. Irská vláda k odvrácení systémové krize poskytla 

v letech 2008-2010 bankám 64 mld. €, což představovalo 40 % 

tehdejšího irského HDP. Tyto fiskální aspekty hypotečních boomů 

a následných krizí v zahraničí by NRR neměla opomíjet.  

Nesouhlasíme s tím, že opatření představuje byrokratickou zátěž 

na straně poskytovatelů. Jde o regulatorní nastavení parametrů, 

které již banky (v případě DTI a DSTI) od počátku roku 2018 

samy sledují a podle nich posuzují úvěruschopnost žadatelů 

o úvěr.  

Nesouhlasíme s tvrzením, že navrhované parametry hodnotí pouze 

situaci v momentě poskytnutí úvěru. V nastavení 

makroobezřetnostních nástrojů bude ČNB zohledňovat i predikci 
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z výnosů pronájmu nemovitosti. Tento typ hypoték je 

rizikový, protože pokud klient užívá nemovitost 

k vlastnímu bydlení, jeho motivace k řádnému splácení je 

nesrovnatelně vyšší než v případě nemovitosti jakožto 

investice. V případě nemovitosti jakožto investice, kdy je 

hypotéka splácena z výnosů pronájmu, hrozí v případě 

zhoršení hospodářské situace odchod nájemců či neplacení 

nájmu v masovějším měřítku. Toto riziko nelze 

podceňovat a novela Zákona o ČNB ho neřeší. Ještě vyšší 

je toto riziko v momentě využívání bytu na pronájmy typu 

Airbnb, kdy by případná regulace tohoto typu podnikání 

mohla výrazně zhoršit platební morálku investorů.  

  

Omezení hypotečních úvěrů vytěsní z trhu hypoték 

především mladé rodiny s nízkým příjmem na začátku 

pracovní dráhy. Omezení hypotečních úvěrů současně 

povede k dalšímu zvýšení poptávky po pronájmech a růstu 

cen nájmů. Z demografického pohledu hrozí riziko 

odkládání rodičovství ve snaze dosáhnout před založením 

rodiny zvýšení příjmu na úrovně kompatibilní se zákonem 

nastavenými ukazateli. Růst cen nájmů bude toto období 

dále prodlužovat, protože platby nájemného omezí 

vytváření úspor kompatibilních s omezením dle LTV. 

Snížení porodnosti v příštích letech by během dvou dekád 

snížilo počet osob v produktivním věku. Již dnes je 

demografické riziko spočívající v poklesu poměru mezi 

počtem osob v produktivním věku a počtem osob ve věku 

neproduktivním hlavním rizikem pro dlouhodobou 

udržitelnost veřejných financí. Toto riziko by se mohlo 

přijetím restriktivních opatření na trhu hypoték dále 

prohloubit. 

 

Dalším rizikem pro dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí je skutečnost, že omezení hypotečních úvěrů zvýší 

budoucího vývoje tak, aby nastavení nástrojů působilo 

preventivně. Současně zákon upravuje povinnost ČNB pravidelně 

přezkoumávat účinnost opatření.  

Předkladatelé současně vychází z předpokladu, že smyslem 

připomínky NRR není návrh provádět komplexnější a přísnější 

přezkum regulace na kontinuální bázi spočívající i v testování 

udržitelnosti dluhu při zhoršení příjmů dlužníka nebo nárůstu 

úrokových sazeb či posuzování také u refinancovaných úvěrů, 

které jsou v návrhu z posuzování explicitně vyjmuty. Takové 

kontinuální posuzování není dle předkladatelů nezbytné, navíc 

převládající praxí v zahraničí je posouzení úvěru v době žádosti, 

což ostatně představuje výrazně menší regulatorní zátěž pro 

poskytovatele než kontinuální posuzování.  

 

 

Vyhodnocování ukazatelů DTI a DSTI se bude samozřejmě 

vztahovat i na úvěry na financování nemovitosti jako investice. 

Pokud žadatel nebude mít dostatečné běžné příjmy a přizná, že 

mezi příjmy ke splácení úvěru bude používat výnos z pronájmu, 

získá poskytovatel informaci, že jde o investiční typ úvěru (pokud 

by příjem z pronájmu plynul z kupované nemovitosti) a tuto 

informaci jistě zohlední při nastavení parametrů úvěru v rámci 

svého interního posouzení úvěruschopnosti žadatele a rizikovosti 

daného úvěru.  

Předkladatelé rozumí tomu, že NRR volá po přísnější regulaci pro 

investiční typy hypotečních úvěrů, nicméně zde je nezbytné vzít 

v úvahu fakt, že takový typ úvěrů není v legislativě definován 

a pro poskytovatele v řadě případů proto není možné jednoznačně 

ex-ante stanovit, že se jedná o tento typ úvěru. Proto není vhodné 

zavádět legislativně zakotvené úvěrové ukazatele diferencující 

pravidla dle účelu pořízení nemovitosti. 

 

Stanovisko NRR automaticky předpokládá, že ČNB nastaví 

úrovně ukazatelů DTI a DSTI vždy na restriktivních úrovních, 
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počet osob celoživotně odkázaných na nájemní bydlení. Po 

dosažení důchodového věku se u osob bydlících v nájmu 

zvýší tlak na sociální dávky (především příspěvek na 

bydlení). Již dnes je v řadě větších měst výše nájemného 

i za malometrážní byt vyšší než průměrná výše důchodu. 

 

Toto riziko se bude ve zvýšené míře materializovat 

v období po roce 2035, kdy je dle analýz Národní 

rozpočtové rady (dále jen „NRR“) očekáván počátek 

zvýšeného tlaku na veřejné finance z důvodu narůstání 

nákladů na stárnutí populace. Čím vyšší bude růst cen 

nájmů oproti spotřebitelským cenám, tím vyšší tlaky na 

sociální dávky lze očekávat. 

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme § 45a až 45c 

upravit následovně: 

 

„Úvěrové ukazatele 

§ 45a 

 

(1) 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 

úvěrového ukazatele, je-li stanovena Českou národní 

bankou opatřením obecné povahy podle § 45b. To 

neplatí, pokud k takovému překročení dojde 

u spotřebitelských úvěrů poskytnutých v běžném 

kalendářním čtvrtletí představujících nejvýše 5 % 

celkového objemu spotřebitelských úvěrů zajištěných 

obytnou nemovitostí, které tato osoba poskytla 

v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, přičemž tyto 

úvěry již od jejich poskytnutí ve své evidenci vede jako 

nesplňující podmínku podle věty první a řádně 

které výrazně omezí přístup k hypotečním úvěrům. Novela 

nicméně pouze dává možnost činit tak v obdobích, kdy se výrazně 

zvýší systémová rizika. Aktuálně doporučované limity DTI 

a DSTI neomezují významně přístup k úvěrům pro rodiny 

s nižšími příjmy s výjimkou velkých měst, kde jsou nyní ceny 

nemovitostí velmi vysoké. Domácnosti omezuje především vysoká 

cena nemovitostí a omezená nabídka. Současně je třeba si položit 

otázku, zda je žádoucí, aby byly úvěrovány rodiny s nízkými 

příjmy, pro něž může přijetí vysokého hypotečního úvěru 

představovat nadměrnou zátěž a značné riziko do budoucna. 

Představa, že úvěr má být dostupný pro každého bez ohledu na 

příjmy, byla zásadním zdrojem americké krize subprime hypoték.  

Předkladatelům není známa žádná studie, která by dokladovala, že 

lepší přístup k hypotečním úvěrům, resp. vyšší míra 

benevolentnosti poskytování hypotečních úvěrů vede ke zvýšení 

porodnosti. V připomínce uvedené možné negativní efekty 

regulace hypotečních úvěrů na porodnost a návazně na veřejné 

finance jsou spíše spekulativní. Navíc argumenty připomínkového 

místa o vlivu novely na porodnost nezohledňují všechny možné 

efekty, např. pokud jsou mladé páry vysoce zadlužené a zásadní 

část (např. téměř polovina příjmů) jejich čistých příjmů půjde jen 

na splátky dluhů, nebudou mít dostatek prostředků na péči o děti 

a mohou pak odkládat rodičovství.  

 

Nicméně i přes výše uvedené argumenty předkladatelé připomínku 

částečně akceptovali, a to tak, že do návrhu pro žadatele mladší 36 

let doplnili úlevu z horních hranic všech nastavených úvěrových 

ukazatelů: 

 

§ 45b 

 

 (1) Česká národní banka je oprávněna v návaznosti na rozpoznání 

systémových rizik souvisejících s poskytováním spotřebitelských 

úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí vydat opatření obecné 
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odůvodní jejich poskytnutí z hlediska zajištění jejich 

návratnosti. Při výpočtu úvěrových ukazatelů 

úvěrového ukazatele postupuje tato osoba v souladu 

s vyhláškou podle odstavce 6. 

 

(2) Spotřebitelským úvěrem zajištěným obytnou 

nemovitostí se pro účely tohoto zákona rozumí 

spotřebitelský úvěr, který je zajištěný obytnou 

nemovitostí ve smyslu přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky 

nebo zajištěný věcným právem k této obytné 

nemovitosti. Spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou 

nemovitostí se pro účely tohoto zákona považuje za 

poskytnutý uzavřením smlouvy o spotřebitelském 

úvěru. 

 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na 

spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, 

který je poskytnut na splacení jednoho nebo více 

spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou 

nemovitostí, pokud výše poskytnutého úvěru 

nepřekračuje k okamžiku jeho poskytnutí součet 

zůstatků jistin spotřebitelských úvěrů, které mají být 

tímto úvěrem splaceny. 

 

(4) Porušení povinnosti podle odstavce 1 nemá za 

následek neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru. 

 

(5) 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 k jeho příjmům 

povahy, kterým stanoví horní hranici jednoho nebo více úvěrových 

ukazatelů podle § 45a odst. 5. Pokud tak učiní, pak pro úvěry 

podle věty první určené k financování pořízení obytné nemovitosti 

k vlastnímu bydlení žadatele nebo žadatelů, z nichž žádný 

k okamžiku poskytnutí úvěru nedosáhl věku 36 let, stanoví vyšší 

horní hranici ukazatele nebo ukazatelů než pro ostatní žadatele, 

a to  

a) u ukazatele LTV o 10 procentních bodů,  

b) u ukazatele DSTI o 5 procentních bodů a  

c) u ukazatele DTI o jednoroční násobek čistých příjmů. 

 

Stanovisko NRR automaticky předpokládá, že ČNB nastaví 

úrovně ukazatelů DTI a DSTI vždy na restriktivních úrovních, 

které výrazně omezí přístup k hypotečním úvěrům, resp. zabrání 

výrazné části populace ve všech částech ČR, aby si v průběhu 

svého produktivního života pořídila vlastní bydlení. Tento 

předpoklad je neodůvodněný. Argument NRR navíc opomíjí fakt, 

že výraznou zátěž pro veřejné finance mohou představovat vysoce 

zadlužení a předlužení lidé. 

I zde je třeba vzít v úvahu skutečnost, že výše nájemného souvisí 

s úrovní cen nemovitostí. Pokud by např. v době rychlého růstu 

cen nemovitostí nastavení ukazatelů DTI či DSTI přispělo ke 

zpomalení či snížení cen nemovitostí, přispělo by zároveň ke 

zpomalení či snížení výše nájmů. Výše nájmů je navíc dlouhodobě 

ovlivňována mírou výstavby a obecně bytovou politikou. Pokud 

dojde ke zlepšení situace v oblasti výstavby bytů, nemusí se rizika 

popsaná ve stanovisku vůbec materializovat.  

 

 

V souhrnu potenciální nepříznivé efekty regulace hypoték uváděné 

ve stanovisku NRR dle předkladatelů zjevně nevyvažují výše 

uvedené negativní důsledky způsobené ohrožením finanční 

stability. Na návrh zákona je také nutno nahlížet perspektivou 

mandátu centrální banky, jejímž úkolem je péče o finanční 
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(ukazatel DTI), 

c) výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše 

dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel DSTI). 

 

(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou způsob 

a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů úvěrového 

ukazatele včetně vymezení jednotlivých položek, které 

jsou součástí výpočtu. 

 

§ 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 úvěrového ukazatele podle § 45a 

odst. 5. 

(2) Česká národní banka při stanovení horních hranic 

úvěrových ukazatelů horní hranice úvěrového 

ukazatele přihlíží k faktorům zakládajícím systémová 

rizika podle odstavce 1, zejména k 

a) vývoji celkového objemu spotřebitelských úvěrů,  

b) vývoji objemu nově poskytnutých 

spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou 

nemovitostí,  

c) vývoji realizovaných cen obytných nemovitostí,  

d) vývoji poměru celkového objemu 

spotřebitelských úvěrů k příjmům spotřebitelů,  

e) vývoji poměru cen obytných nemovitostí 

k příjmům spotřebitelů, 

fd) souhrnnému makroekonomickému vývoji 

v České republice, 

ge)  dopadu na spotřebitele a na poskytovatele 

stabilitu a bezpečné fungování finančního systému. Řádným 

výkonem makroobezřetnostní politiky centrální banka mj. přispívá 

k udržitelnosti veřejných financí. 
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úvěru.  

(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. 

Opatření obecné povahy podle odstavce 1 nabývá 

účinnosti 4 měsíce ode dne zveřejnění, nestanoví-li se 

v něm pozdější den nabytí účinnosti. Pokud opatření 

obecné povahy podle odstavce 1 zvyšuje nebo ruší 

horní hranici stanoveného úvěrového ukazatele, 

nabývá tato změna účinnosti dnem následujícím po dni 

zveřejnění, nestanoví-li se v něm pozdější den nabytí 

účinnosti.  

(4) Česká národní banka nejméně jedenkrát za 6 

měsíců přezkoumává důvody pro vydání opatření 

obecné povahy a posoudí je vzhledem k existenci a 

předpokládanému dalšímu vývoji faktorů podle 

odstavce 2. Pokud došlo k podstatné změně těchto 

faktorů, vydá Česká národní banka nové opatření 

obecné povahy nebo vydané opatření obecné povahy 

změní nebo zruší.  

 

§ 45c 

 

(1) Česká národní banka může osobě, která v rozporu 

s § 45a odst. 1 poskytne spotřebitelský úvěr, uložit 

opatření k nápravě zjištěného nedostatku; pro 

odstranění zjištěného nedostatku určí této osobě 

přiměřenou lhůtu.  

(2) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě podle 

odstavce 1, informuje Českou národní banku 

o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, 

kdy byl nedostatek odstraněn, nejpozději však do 10 

dnů po uplynutí určené lhůty. 
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Tato připomínka je zásadní.  

 

Úřad Národní 

rozpočtové 

rady (ÚNRR) 

K § 27 až 29 a § 32 

Stávající znění zákona o ČNB reflektuje z pohledu 

nástrojů měnové politiky potřeby domácího národního 

hospodářství zcela adekvátně. 

 

Důvodová zpráva k návrhu (str. 10) uvádí: „V rámci boje 

s důsledky této krize a předcházení jejím ještě tvrdším 

dopadům do vývoje ekonomiky začaly mnohé centrální 

banky států s významným podílem na celosvětovém 

hospodářství, a mezi nimi i Evropská centrální banka (dále 

jen „ECB“), využívat širokou škálu nových, tzv. 

nekonvenčních, měnověpolitických nástrojů.“ 

 

Dopady změn, k nimž došlo v provádění měnové politiky 

v posledním desetiletí ve vyspělých zemích, v neposlední 

řadě v eurozóně, jsou natolik nejasné z pohledu 

dlouhodobých rizik, že nemá smysl je slepě kopírovat do 

zákonné úpravy o domácí centrální bance. Dle názoru 

NRR přinášejí tyto nástroje z dlouhodobého pohledu do 

reálné ekonomiky i finančního systému mnoho rizik. 

Navíc i ČNB provedla vlastní měnověpolitický 

experiment, jehož celkové dopady nelze aktuálně 

zhodnotit. 

 

Argument, který důvodová zpráva uvádí (str. 10) 

„V pozdější fázi ekonomické a evropské dluhové krize, 

kdy úrokové sazby dosáhly nulové úrovně, použila řada 

centrálních bank včetně ECB nákupy široké škály 

dlouhodobých cenných papírů vydávaných vládami nebo 

i soukromými subjekty, nákupy jiných aktiv, případně 

Neakceptováno. 

 

Existuje poměrně rozsáhlá empirická literatura potvrzující 

prospěšnost nekonvenčních měnových opatření hlavních 

centrálních bank ve světě. Pokud jde o kurzový závazek ČNB, 

umožnila ho již stávající právní úprava. Nicméně z věcného 

pohledu tento kurzový závazek dle všech dostupných empirických 

studií podpořil oživení české ekonomiky a návrat inflace na 2% cíl 

ČNB. Tím přispěl k vyššímu nominálnímu HDP a tudíž k vyšším 

daňovým příjmům státu i ke zvýšení jmenovatele v poměru 

státního dluhu k HDP. Zároveň došlo minimálně dočasně ke 

snížení nákladů státu na financování dluhu. ČNB má k dispozici 

kvantifikace ukazující, že výsledný efekt na poměr vládního dluhu 

k HDP byl v řádu několika procentních bodů směrem dolů. 

Jednalo se tedy o politiku, která nepřímo podpořila fiskální 

udržitelnost, byť to nebyl její primární záměr. Zároveň má ČNB 

k dispozici simulace ukazující, že i bez kurzového závazku by 

ČNB nebyla schopna odvádět v příštích cca 15 letech žádné zisky 

státu, a tedy že kurzový závazek nemá v tomto časovém horizontu 

žádné negativní fiskální implikace. 
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i programy zaměřené na přímou podporu úvěrové emise“ 

je velmi diskutabilní a spíše ukazuje to, co by centrální 

banka dělat neměla a co nelze považovat za příklad hodný 

následování.  

 

S tím souvisí i další argument důvodové zprávy (str. 10): 

„Nové nástroje zůstaly v instrumentáriu centrálních bank 

k dispozici i po skončení krize. Do budoucna je totiž nutno 

počítat s tím, že riziko dosažení nulové hranice úrokových 

sazeb zůstane oproti minulosti zvýšené, a potřeba použít 

uvedené nástroje, které se osvědčily, se tak může znovu 

objevit“. 

 

Následování tohoto precedentu rozhodně nelze doporučit 

následovat. Pod pláštíkem „záchrany ekonomik, hrozby 

deflace a splnění inflačních cílů“ překročily centrální 

banky zcela zjevně a dlouhodobě rozumné hranice. 

Efektivnost těchto opatření je přitom velmi neprůkazná. 

Fed i ECB dopustily tzv. kvantitativním uvolňováním 

nárůst svých bilancí na historická maxima. ECB se 

k ukončení kvantitativního uvolňování teprve chystá. Je 

velmi dobře možné, že v konečném důsledku převáží 

dlouhodobé negativní efekty nad potenciálními 

krátkodobými stabilizačními efekty, které prakticky nelze 

jasně vyhodnotit. V návaznosti na nemožnost vyhodnocení 

rizikovosti pro národní hospodářství a finanční systém pak 

nelze vyhodnotit riziko pro oceňování státních dluhopisů 

a řízení správy veřejného dluhu v dlouhodobém horizontu. 

Nové nástroje měnové politiky proto představují 

potenciální riziko pro dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí.  

 

Bylo by velmi neprozíravé legitimizovat tyto nové nástroje 

před tím, než se ukáže, jaké byly v konečném součtu jejich 
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celkové důsledky v zemích, které je zavedly. Další vedlejší 

důsledky měnověpolitických opatření se již začínají 

ukazovat: nafukování bublin na nemovitostních trzích 

v mnoha evropských zemích a v současné době i obrat 

v inflaci, jehož další vývoj je těžké předvídat. 

 

Z tohoto pohledu se jeví stávající znění zákona o ČNB 

(paragrafy 27-29, paragraf 32) jako velmi rozumné, bránící 

české národní hospodářství před morálním hazardem, 

k němuž se uchýlily zahraniční centrální banky zejména 

z důvodů, kdy politické faktory jednoznačně převládly nad 

hodnocením dlouhodobé ekonomické perspektivy.  

 

Dalším bodem je to, i ČNB při provádění měnové politiky 

sáhla k experimentu, jehož konečný dopad na národní 

hospodářství ještě zdaleka není znám. Při možném 

posilování české měny bude každá koruna posílení (např. 

z 27 na 26 CZK/EUR) znamenat přeceňovací ztrátu ve 

výši 123 mld. Kč. Není to jednoznačně virtuální záležitost, 

jak tvrdí ČNB, protože zisky by dle zákona mohly 

přicházet do státního rozpočtu, tak jak to je v drtivé většině 

vyspělých zemí. V dlouhodobém horizontu budou veřejné 

finance pod silným demografickým tlakem a zisky 

centrální banky by byly faktorem, který by tlak mírnil. 

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme § 27 až 29a 

ponechat v původním znění. 

Rovněž tak § 32 ponechat v původním znění. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

K důvodové zprávě: bodu 2. (str. 11, první odstavec) 

Předkladatel uvádí špatný název předpisu EU, správný 

název je Doporučení Evropské rady pro systémová rizika 

ze dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech a nástrojích 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 
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makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1). 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

K důvodové zprávě: bodu 5. (str. 13) 

Předkladatel nesplnil povinnost uvést v důvodové zprávě 

výčet předpisů EU, které předkladatel měl zohlednit a které 

jsou uvedeny v rozdílové tabulce (v podrobnostech viz 

příloha VIII – rozdílová tabulka).  

Nadto se návrhu dotýkají též Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o  makroobezřetnostním dohledu nad finančním 

systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské 

rady pro systémová rizika, Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 

2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů 

v Evropské unii, Doporučení Evropské rady pro systémová 

rizika ze dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech 

a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1) 

a nařízení ECB (např. Nařízení Evropské centrální banky 

(EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru 

měnových finančních institucí (přepracované znění) 

(ECB/2013/33), Nařízení Evropské centrální banky (EU) 

č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových 

sazeb uplatňovaných měnovými, finančními institucemi 

(přepracované znění) (ECB/2013/34), Nařízení Evropské 

centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 

o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované 

znění) (ECB/2013/38), Nařízení Evropské centrální banky 

(EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv 

a pasiv účelových finančních společností zapojených do 

sekuritizačních transakcí (přepracované znění) 

(ECB/2013/40), Nařízení Evropské centrální banky (EU) 

č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice 

platebního styku (ECB/2013/43), Nařízení Evropské 

centrální banky (EU) č 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 

o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 
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(ECB/2018/2)). 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce: k § 43f odst. 1 písm. h) 

V rozdílové tabulce je špatně uvedeno číslo poznámky pod 

čarou, které má být 45) a nikoliv 44), a dále zde chybí 

konec textu „v platném znění“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce: k názvům předpisů na konci tabulky 

U čísla předpisu 12010E123 je uveden špatný odkaz na 

název předpisu EU. Je zde uvedeno: Smlouva o fungování 

Evropské Unie (konsolidované znění) – Část třetí – Vnitřní 

politiky a činnosti Unie – HLAVA VIII – Hospodářská 

a měnová politika – Kapitola 2 – Měnová politika – Článek 

123. Správně má být uvedena Kapitola 1 – Hospodářská 

politika.  

U čísla předpisu 31998R2533 je uvedeno „ve znění 

Nařízení Rady (ES) č. 951/2009“. Namísto toho má být 

uvedeno „v platném znění“, tak jak je nařízení č. 2533/98 

citováno v poznámce pod čarou č. 31) návrhu zákona. 

Požadujeme opravit tabulku, tak aby byla v souladu 

s návrhem zákona. 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Ke srovnávací tabulce: čl. 2 odst. 2 (str. 3) 

U poznámky pod čarou č. 34 je uveden předpis „Nařízení 

Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009.“ Tento předpis 

však není uveden v poznámce pod čarou v textu zákona. 

Požadujeme uvést do souladu. 

Akceptováno. 

V úplném znění byl do poznámky pod čarou č. 34 doplněn 

chybějící předpis. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Ke srovnávací tabulce: čl. 4 (str. 6) 

U poznámky pod čarou č. 30) je ve srovnávací tabulce 

uvedeno nařízení EU z roku 1996. Novelou se odkaz na 

předpis EU mění, srovnávací tabulka ale neuvádí ID 

návrhu reflektující změnu. 

Akceptováno. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Ke srovnávací tabulce: čl. 8 a čl. 8a (str. 11 - 21) 

U § 43f odst. 1 je dotčen novelou. Ve srovnávací tabulce 

chybí vyznačení novely formou ID na str. 11. 

Akceptováno. 

Úřad vlády – Ke srovnávací tabulce: k číslu ID Akceptováno. 
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odbor 

kompatibility 
V celém textu srovnávací tabulky je uváděno ID 8718, 

současný návrh je však evidován pod ID 9194, požadujeme 

v textu opravit. Správné ID 9194 je uvedeno pouze na str. 

23 v tabulce č. 2 Seznam návrhů předpisů ČR (úplné 

názvy). 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

K návrhem upravované oblasti se v širším kontextu 

vztahuje hlava VIII – Hospodářská a měnová politika 

a čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie, Protokol 

(č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank 

a Evropské centrální banky a dále:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 

o  makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem 

na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro 

systémová rizika, 

- Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze 

dne 22. prosince 2011 o makroobezřetnostním mandátu 

vnitrostátních orgánů (ESRB/2011/3), 

- Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze 

dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech a nástrojích 

makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1), 

- Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 

1998 o shromažďování statistických informací Evropskou 

centrální bankou,  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému 

národních a regionálních účtů v Evropské unii, 

- Nařízení ECB (např. Nařízení Evropské centrální 

banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze 

sektoru měnových finančních institucí (přepracované 

znění) (ECB/2013/33), Nařízení Evropské centrální banky 

(EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice 

Vzato na vědomí. 

Viz vypořádání připomínky k poznámce pod čarou č. 32.    
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úrokových sazeb uplatňovaných měnovými, finančními 

institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34), Nařízení 

Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. 

října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů 

(přepracované znění) (ECB/2013/38), Nařízení Evropské 

centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 

o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností 

zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované 

znění) (ECB/2013/40), Nařízení Evropské centrální banky 

(EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice 

platebního styku (ECB/2013/43), Nařízení Evropské 

centrální banky (EU) č. 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 

o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů 

(ECB/2018/2)). 

Navrhovaná oblast právní úpravy podléhá v souladu 

s čl. 127 odst. 4 Smlouvy o fungování EU a Rozhodnutím 

Rady 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích 

vnitrostátních orgánů s ECB konzultační povinnosti. Dle 

důvodové zprávy se ECB k návrhu novely již vyjádřila ve 

svém kladném Stanovisku ze dne 15. prosince 2016 

o pravomoci České národní banky provádět obchody na 

finančním trhu (CON/2016/60). 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

k § 41 a 42: 

Shora uvedené paragrafy jsou podkladem pro statistickou 

vyhlášku č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České 

národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních 

institucí. Vzhledem k nejasnostem ohledně právního 

základu uvedené vyhlášky uvádíme následující: 

V úvodní větě vyhlášky č. 314/2013 Sb. je uveden odkaz 

na § 41 odst. 3 zákona o ČNB, který upravuje výkaznictví. 

Zároveň však uvedená vyhláška hned v poznámce pod 

čarou č. 1) u § 1 uvádí jako výchozí předpisy EU příslušná 

nařízení ECB, která jsou ale v zákoně o ČNB uváděna až 

v § 42 – v části statistika, nikoliv v části výkaznictví. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Popsanou situaci předkladatelé nepovažují za diskrepanci ani za 

matoucí. 

 

Odkaz na § 41 odst. 3 zákona o ČNB je uveden v řadě dalších 

vyhlášek, které se netýkají statistiky, neboť § 41 odst. 3 

představuje obecné zmocňovací ustanovení pro vydání vyhlášek 

i v jiných oblastech (viz. v § 41 odst. 1 „výkazy pro účely 

dohledu“ a v odst. 2 „k zabezpečení všech svých úkolů“). Pro 

ilustraci lze uvést např. vyhlášku č. 273/2014 Sb., o sestavování a 

předkládání informací pro informační databázi České národní 

banky – Centrální registr úvěrů poskytnutých bankami 
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Uvedené členění je tudíž pro účely důležitého prováděcího 

právního předpisu přinejmenším matoucí.  

Požadujeme vysvětlit tuto diskrepanci, případně text 

zákona opravit. Tato připomínka je zásadní. 

a pobočkami zahraničních bank.  

Skutečnost, že poznámka pod čarou ve vyhlášce 314/2013 Sb., 

odkazuje na předpisy EU, které jsou uvedeny v poznámce pod 

čarou k § 42 zákona, přímo nesouvisí s odkazem na zmocnění 

k vydání této vyhlášky v její úvodní větě. Tudíž právní základ 

vyhlášky není v tomto ohledu nejasný. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

K poznámce pod čarou č. 32: 

V poznámce pod čarou je uveden příkladmý výčet nařízení 

ECB, nicméně jsou zde uvedena pouze nařízení z roku 

2013, ačkoliv Evropská centrální banka od této doby 

přijala další novější nařízení ovlivňující bankovní sektor. 

Např. Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 2018/231 

ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti 

penzijních fondů (ECB/2018/2). Pokud je tedy v textu 

návrhu zákona citace těchto předpisů, měla by být dle 

našeho názoru uvedena nařízení aktuálnější. Viz shora 

citované nařízení ECB z roku 2018.  

Požadujeme výčet aktualizovat. Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

K poznámkám pod čarou č. 34 a č. 35 – nad rámec 

předložené novely: 

V citaci v poznámce pod čarou uvedeného nařízení EU je 

třeba na konci doplnit text „v platném znění“, tak aby byly 

tyto poznámky pod čarou v souladu s ostatními 

poznámkami pod čarou, které dané nařízení také citují, 

např. poznámka pod čarou č. 31) nebo č. 44). 

Požadujeme doplnit. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text byl upraven v souladu s připomínkou. 

ÚVČR - VÚV Zásadní připomínka: 

Upozorňujeme na zřejmou nekonzistenci mezi účinností 

zákona uvedenou v části druhé čl. III návrhu zákona 

(„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“) a v závěru bodu 

2 návrhu důvodové zprávy („Účinnost zákona se navrhuje 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“). V této věci 

Akceptováno. 

Nekonzistentnost byla v důvodové zprávě odstraněna. 
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doporučujeme účinnost zákona ve výše uvedených 

návrzích 

sjednotit. 

Český 

statistický 

úřad 

K § 43e zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

Primárně ČSÚ požaduje podrobné vysvětlení navrhované 

úpravy. V případě neobjasnění plného souladu navrhované 

změny s evropskými právními předpisy, ČSÚ požaduje 

změnu textu, která se týká této části navrhované věty: 

 

„aby tyto údaje sloužily jen pro účely plnění úkolů České 

národní banky.“  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

V novele zákona dochází k velmi významné úpravě, která 

se bezprostředně dotýká i působnosti ČSÚ. Jedná se 

o změnu účelu využití důvěrných statistických údajů 

z výhradně statistického na účely plnění úkolů ČNB. ČSÚ 

si je vědom, že navrhovaná změna nepopírá respektování 

statistických zásad, ale považuje za nezbytné, aby byl tento 

návrh s ČSÚ náležitě projednán a vysvětlen.  

Cílem je zajištění souladu národní úpravy s evropskou, 

souladu národních předpisů navzájem a výkladu 

navrhovaných ustanovení tak, aby v budoucnu jeho 

případná nejasnost nebo nejednoznačnost nepůsobila 

problémy. 

 

Důvěrné statistické údaje a jejich využití jsou speciálně 

chráněny evropskými i vnitrostátními předpisy. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 223/2009 ze dne 11. 

března 2009 o evropské statistice, v platném znění, uvádí 

Akceptováno jinak. 

 

Předkladatelé sdílí obavu ČSÚ, že navrhovaná úprava může 

vyvolávat interpretační problémy, pokud jde o soulad návrhu 

s evropskou i národní legislativou, protože čl. 8a nařízení Rady 

č. 2533/1998 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování 

statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném 

znění, výslovně stanoví, že důvěrné statistické informace předané 

mezi orgánem Evropského statistického systému a členem 

Evropského systému centrálních bank nesmějí být použity pro jiné 

než výhradně statistické účely, jako jsou správní, daňové nebo 

soudní účely. 

 

Na druhou stranu lze konstatovat, že čl. 8 téhož nařízení zcela 

jasně uvádí použití důvěrných statistických informací k plnění 

úkolů ESCB a v dalších oblastech vymezených v odst. 1 (např. 

obezřetnostní dohled, jakož i pro výkon dalších funkcí národní 

centrální banky – tedy v oblasti měnové politiky a stability 

finančního systému).   

 

Za této situace lze považovat již stávající znění § 43e za 

nevyhovující, neboť s ohledem na výše uvedené limitace použití 

údajů jen pro statistické účely rovněž vzbuzuje obavu, že není 

zcela v souladu s evropským právem resp. s čl. 8 příslušného 

nařízení. 

 

Z výše uvedených důvodů byla z § 43e věty první vypuštěna slova 

„a aby tyto údaje sloužili jen pro statistické účely“. Materie je 

kompletně upravena v čl. 8 a v čl. 8a příslušného nařízení tj. přímo 

účinným právním předpisem. Tudíž z tohoto pohledu představuje 

dotčená část textu § 43e nejen obavu o slučitelnost s evropským 
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v čl. č. 20 odst. 1, 2, že použití důvěrných statistických 

údajů je vyhrazeno výlučně pro statistické účely.               

V čl. 8a nařízení Rady č. 2533/1998 ze dne 23. listopadu 

1998 o shromažďování statistických informací Evropskou 

centrální bankou, v platném znění, je jasně formulováno, 

že důvěrné statistické informace předané mezi orgánem 

Evropského statistického systému a členem Evropského 

systému centrálních bank nesmějí být použity pro jiné než 

výhradně statistické účely, jako jsou správní, daňové nebo 

soudní účely. 

Na národní úrovni je poskytování důvěrných statistických 

údajů a jejich ochrana zakotveno v § 16, 17 zákona 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Z výše uvedeného ČSÚ vyvozuje, že navržené ustanovení 

novely zákona o ČNB není plně a zcela jednoznačně 

v souladu se všemi evropskými ani vnitrostátními právními 

předpisy a žádá o řádné projednání navrhované úpravy 

s ČSÚ a případnou změnu textu. 

právem, nýbrž i nežádoucí duplicitu. 

Český 

statistický 

úřad 

K důvodové zprávě: 

 

Důvodová zpráva k bodu 23 - § 43e, str. 23 neobsahuje 

konkrétní zdůvodnění navrhovaných změn a v tomto 

smyslu ji ČSÚ požaduje doplnit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upravena ve smyslu výše uvedeného 

vypořádání následovně. 

 

„V návaznosti na nové evropské právní předpisy v oblasti dohledu 

nad finančním trhem (např. Nařízení Rady (EU) 2015/373 ze dne 

5. března 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 

o shromažďování statistických informací ECB) je třeba upravit 

znění zákona tak, aby duplicitně s nařízením neupravoval účely, 

pro které je možné připustit použití důvěrných statistických údajů 

též pro jiné než výhradně statistické účely, tj. např. pro účely 

obezřetnostního dohledu. Čl. 8 výše uvedeného nařízení uvádí 

možnost použití důvěrných statistických informací k plnění 

úkolů ESCB a v dalších oblastech vymezených v odst. 1 (např. 
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obezřetnostní dohled, jakož i pro výkon dalších funkcí národní 

centrální banky – tedy v oblasti měnové politiky a stability 

finančního systému). Proto je stávající dikce ustanovení 

nevyhovující, neboť neumožňuje jiné použití důvěrných 

statistických údajů než pouze pro statistické účely a neumožňuje 

tak použití důvěrných statistických údajů pro další nařízením 

aprobované účely. Nově se stanoví, že důvěrné statistické údaje 

mohou sloužit pro účely plnění úkolů ČNB s tím, že jakékoliv jejich 

jiné použití je třeba považovat za jejich zneužití. Tudíž je Nově je 

dále stávající výčet ochrany těchto údajů proti neoprávněným 

zásahům doplněn o obecně formulovanou povinnost ČNB zabránit 

jejich zneužití.“ 

ČBA K návrhu zákona 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, DTI a DSTI. Tuto 

iniciativu spočívající v opětovném předložení návrhu 

novely zákona o ČNB, jejíž součástí by mělo být zakotvení 

možnosti ČNB regulovat trh spotřebitelských úvěrů na 

bydlení formou závazného stanovování některých 

úvěrových ukazatelů, nepovažujeme – zejména s ohledem 

na platné doporučení ČNB - za nezbytně nutnou. Trh se 

řídí doporučeními ČNB a ČNB disponuje dostatečnými 

nástroji, jak naplnění svých doporučení může vyžadovat 

a zajistit (zejména prostřednictvím kapitálového požadavku 

v rámci Pilíře 2). Banky reportují o své činnosti ČNB na 

měsíční bázi do nejmenších podrobností a ČNB může 

kdykoliv zasáhnout. V tomto kontextu považujeme za 

vhodné zvážit, zda by zákonodárce neměl přistoupit 

k uzákonění možnosti závazné (zákonné) regulace 

hypotečního trhu prostřednictvím úvěrových ukazatelů až 

poté, co budou moci být náležitě vyhodnoceny konkrétní 

dopady a efektivita regulace uvedeného trhu formou 

Neakceptováno. 

 

Obecně: 

 

Novela zákona je předkládána z toho důvodu, že ČNB doposud 

nemá pravomoc stanovit závazným způsobem horní hranice 

úvěrových ukazatelů pro spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou 

nemovitostí, což předkladatelé považují za významný zdroj 

systémového rizika. Současná doporučení ČNB nejsou právně 

vymahatelná a nepředstavují záruku, že budou vždy dodržována 

všemi poskytovateli těchto úvěrů. V budoucnosti mohou 

poskytovat hypoteční úvěry v mnohem větší míře nebankovní 

nebo zahraniční instituce, které buď nejsou předmětem přísné 

bankovní regulace, nebo na ně nemá ČNB přímý vliv. Nastavení 

pravidel pro činnost všech poskytovatelů hypotečních úvěrů 

povede k zajištění rovných podmínek na trhu a zabrání regulatorní 

arbitráži. 

Navíc navrhovaná regulace je preventivního charakteru 

a předpokládá aktivaci horní hranice úvěrových ukazatelů 

vydáním opatření obecné povahy pouze v situaci, kdy existují 

systémová rizika spojená s poskytováním vymezených úvěrů. 

K zabezpečení funkčnosti takového nástroje je však třeba zajistit 
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existujícího Doporučení. Teprve takto získané poznatky, tj. 

vyhodnocení reálných dopadů a efektivity regulace formou 

Doporučení, by podle našeho názoru měly posloužit jako 

podklad k úvaze o případné nutnosti regulace formou 

zákona, resp. zákonného zmocnění.   

 

České banky se s výrazným přispěním ČNB chovají 

dlouhodobě obezřetně. České domácnosti vykazují podle 

Eurostatu nejmenší potíže se splácením úvěrů na bydlení 

v Evropě.Trend snižování objemu úvěrů na bydlení 

v ohrožení je navíc prokazatelně stabilní a dlouhodobý, jak 

vyplývá z veřejně dostupných statistických údajů ČNB.  

 

Předložený návrh zákona však 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 vysvětlit a objasnit. Zcela například 

chybí reflexe regulatorního principu „de minimis“, tedy co 

nejmenšího zásahu regulace za účelem dosažení 

sledovaného cíle.  

 

Předložený návrh navíc bez bližšího vysvětlení nepočítá 

s možností dotčených osob brojit proti opatření obecné 

povahy formou námitek, když tento institut byl součástí 

jeho právní závaznost, jelikož ochota poskytovatelů úvěrů 

dodržovat nezávazné doporučení může být v době hrozících 

systémových rizik obecně nižší. Obecně poznamenáváme, že 

regulace formou doporučení či jiného nezávazného nástroje není 

v právním řádu ČR příliš častá, naopak aplikace závazných 

nástrojů je běžným standardem.       

 

Konkrétně k jednotlivým argumentům:    

 

Tvrzení, že banky reportují na měsíční bázi do nejmenších 

podrobností, je vágní a zavádějící. Řada důležitých informací 

dosud reportována není. Bez zákonem stanoveného 

a konkretizovaného mandátu, a tudíž i odpovědnosti ve vztahu 

k úvěrovým ukazatelům, nemůže ČNB požadovat po bankách 

(a dalších poskytovatelích úvěrů) odpovídající údaje. 

 

Zavádějící je rovněž tvrzení, že ČNB může kdykoliv zasáhnout. 

ČNB musí postupovat dle zákonů a její možnosti při vymáhání 

doporučení jsou jimi omezené. Vymáhání pravidel v rámci 

mikroobezřetnostního dohledu je v řadě případů možné zajistit až 

ex-post, tj. po zjištění problému. Pokud však jde o úvěry na 

bydlení, které jsou dominantní částí úvěrového portfolia 

tuzemských bank, je nezbytné dopředu stanovit právně závazná 

makroobezřetnostní pravidla a jejich prostřednictvím zabránit 

tomu, aby se z poskytnutých úvěrů v budoucnosti stal systémový 

problém. 

 

Argumentace současným nízkým podílem úvěrů se selháním je 

nesprávná. Nejlépe to lze dokumentovat na hypoteční krizi v Irsku. 

Těsně před jejím začátkem, v roce 2007, byl podíl hypotečních 

úvěrů se selháním ještě mnohem nižší, než je nyní v ČR, byl 

prakticky nulový. Pak ale velmi rychle vyskočil až k 25 %, což 

vedlo k nezbytnosti záchrany celého irského bankovního sektoru 

masivním použitím peněz daňových poplatníků. 
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předchozího návrhu novely zákona o ČNB z minulého 

roku. Diskrece ČNB při formulaci opatření obecné povahy 

by se tak stala absolutní, což nepovažujeme za vhodné, 

neboť není podle našeho názoru rozumný důvod pro to, 

aby primární adresáti opatření obecné povahy neměli mít 

možnost poskytnout regulátorovi zákonem předvídanou 

formou zpětnou vazbu ohledně skutečných dopadů jím 

zamýšleného regulatorního opatření.   

 

Pokud by však přesto ČNB trvala na rozšíření své zákonné 

pravomoci regulovat trh hypoték, pak k omezení rizik bank 

i k ochlazení trhu hypoték a nemovitostí postačí regulace 

ukazatele LTV. Další ukazatele, tj. DTI a DSTI mohou 

platit nadále jako doporučení, protože ČNB má již nyní 

dostatečné pravomoci tato doporučení stanovovat, 

monitorovat a vymáhat a nepotřebuje na to zákon. Dále je 

třeba uvést, že banky v rámci procesu hodnocení 

úvěruschopnosti žadatele o úvěr na bydlení s uvedenými 

úvěrovými ukazateli standardně pracují, nicméně přistupují 

k nim v komplexu velmi sofistikovaných hodnotících 

a predikčních modelů, ve kterých se uplatňuje i celá řada 

dalších parametrů. Plošná absolutizace váhy parametrů 

DTI a DSTI tak bude podle našeho názoru spíše 

kontraproduktivní a není způsobilá dostatečně zohlednit 

situaci jednotlivých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 

na bydlení. 

 

Pokud by měla tato regulace být i přes výše uvedené 

výhrady přijata, uvádíme níže konkrétní připomínky.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Nelze souhlasit s tvrzením, že návrh zákona zakládá takřka 

nelimitovanou pravomoc ČNB a že nejsou uvedeny žádné případy 

či situace, kdy může ČNB tyto nástroje využít, neboť podmínky 

pro užití nástrojů jsou uvedeny v § 45b. Vydané opatření obecné 

povahy bude muset být transparentně odůvodněné, navíc podléhá 

přezkumu soudní mocí a podle návrhu musí ČNB alespoň jednou 

za půl roku vyhodnocovat jeho potřebnost (opět předpokládáme 

transparentním způsobem). 

 

Reakce k připomínce týkající se nemožnosti dotčených osob brojit 

proti opatření obecné povahy formou námitek viz vypořádání 

relevantní připomínky níže. 
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ČBA K ustanovení § 45a odst. 5) 

Navrhujeme odstranit body b) až c) (DTI, DSTI) 

a ponechat pouze stávající bod a) (ukazatel LTV).  

 

Zdůvodnění: 

Rozsah ukazatelů považujeme za nedůvodný:  

 Odborná praxe prokázala, že použití DTI nepřináší 

v RIA a důvodové zprávě uváděné efekty; 

 DSTI je ukazatel vhodný pro použití v kombinaci 

s dalšími rizikovými ukazateli a jeho síla je 

v kombinaci v rámci širšího hodnotícího systému. 

Při použití samostatně snižuje schopnost systému 

řízení rizik identifikovat potencionální riziko  

Existující systémy řízení rizik pro schvalování úvěrů jsou 

postaveny na pokročilých metodách hodnocení úvěrového 

rizika, které kombinují multikriteriální posouzení úvěru 

(například score) s odmítacími pravidly (například 

nedostatečné disponibilní zdroje). V multikriteriálním 

posouzením dostávají jednotlivé faktory takovou váhu ve 

finálním výsledku, která odpovídá jejich vztahu k riziku 

selhání (po vyhodnocení klienta a transakce). Aby bylo 

možné vložit DTI, DSTI do schvalovacího procesu 

samostatně, tedy se 100% vahou, je nezbytné nejdříve 

potvrdit vypovídací schopnost ukazatelů 

o pravděpodobnosti selhání tak, aby nedošlo ke zhoršení 

systému řízení rizik. Interní analýzy bank potvrzují, že 

DTI predikční schopnost nemá a DSTI pouze s určitou 

vahou, která je přirozeně pro jednotlivé banky různá. 

Neakceptováno.  

 

Není zřejmé, co se rozumí termínem „odborná praxe“. Zkušenosti 

z hypotečních krizí naopak dokladují, že mezi výší dluhu a příjmy 

dlužníka na jedné straně a mírou selhání a ztrátovostí úvěrů na 

straně druhé je značná vazba.   

 

Argument týkající se kombinace ukazatele DSTI je 

nesrozumitelný. ČNB nemá informaci o tom, se kterými dalšími 

rizikovými ukazateli je DSTI vhodným ukazatelem.  

 

Makroobezřetnostní nástroje nemají za cíl nahradit nebo jakkoliv 

ovlivňovat systém řízení rizik bank. Vedle standardního posouzení 

bonity klienta by mělo dojít k paralelnímu posouzení z hlediska 

splnění těchto ukazatelů, které cílí na preventivní snížení 

a eliminaci makroekonomických rizik (viz Schéma 1 v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace). 

 

Vzhledem k tomu, že hypoteční trh v ČR má krátkodobou historii 

a prozatím neprošel významnějším otřesem, nelze tvrdit, že DTI 

nemá predikční schopnost. Je nezbytné vycházet ze zkušenosti 

jiných zemí. Ty dokladují, že mezi výší dluhu a příjmy dlužníka na 

jedné straně (DTI) a mírou selhání a ztrátovostí úvěrů na straně 

druhé je značná vazba. 
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Tato připomínka je zásadní. 

ČBA K ustanovení § 45a odst. 1)  

 

K možným výjimkám: 

Pokud by podle návrhu bylo zavedeno několik úvěrových 

ukazatelů, je poněkud nejasné, jak by mělo být 

kalkulováno 5 % objemu úvěrů, u kterých lze tyto 

ukazatele překročit. Doporučujeme jasně formulovat, na co 

se vztahuje limit překročení 5 % - zda samostatně na každý 

jednotlivý ukazatel nebo souhrnně na všechny regulované 

úvěrové ukazatele současně. V rámci platného Doporučení 

je maximální podíl výjimek stanoven na každý jednotlivý 

ukazatel (DTI a DSTI). 

 

Dále k možným výjimkám:  

Doporučujeme upravit konstrukci maximální možné 

produkce úvěrů nesplňujících horní hranice úvěrových 

ukazatelů tak, aby tento objem bylo možné stanovit ze 

strany ČNB opatřením obecné povahy spolu s horní hranicí 

úvěrových ukazatelů, minimálně však ve výši 5 %. 

Domníváme se, že vyšší povolená „odchylka“ (než 5 %) 

může být i z pohledu ČNB vhodná – např. v případě 

výrazného zpřísnění hranice některého z ukazatelů by toto 

mohlo být doprovozeno vyšším podílem „odchylek“.  

Před poslední větu §45a odst. 1 navrhujeme vložit 

formulaci: 

„To neplatí také v dalších případech, o nichž to 

stanoví Česká národní banka v opatření obecné povahy 

podle § 45b.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

 
Ze znění § 45a odst. 1 a vyhodnocení obsaženého v závěrečné 

zprávě z RIA v podkapitole 2.9.8 - Režim překračování horních 

hranic úvěrových ukazatelů je zřejmé, že limit výjimky se vztahuje 

souhrnně na všechny úvěrové ukazatele současně. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pokud jde o návrh na případné rozšíření výjimky, předkladatelé 

odkazují na závěrečnou zprávu z RIA, v rámci které bylo 

vyhodnoceno, že „Z hlediska účinnosti horních hranic ukazatelů 

by byl maximální procentní rozsah výjimek navržen tak, aby pokryl 

pouze skutečně specifické případy a aby v důsledku kumulace 

výjimečných případů nedocházelo ke zvyšování systémových rizik 

a vzniku hrozeb pro finanční stabilitu. Z analýz ČNB vyplývá, že 

3% výjimka by pokryla většinu takových případů, výjimka ve výši 

5 % představuje nepřekročitelnou hodnotu, tj. mezní míru pro 

zachování funkčního systému makroobezřetnostních pravidel, nad 

kterou by již docházelo k potenciální akumulaci rizik v bilancích 

poskytovatelů.“. 

 

Ve výše uvedené souvislosti předkladatel uvádí, že na základě 

připomínky jiného připomínkového místa byla do návrhu pro 

žadatele mladší 36 let doplněna úleva z horních hranic všech 

nastavených úvěrových ukazatelů. 

 

Principiálně by ČNB akceptovala svěření pravomoci stanovit 
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rozsah výjimky pouze v případě, že by šlo o vyhodnocení 

podmínek pro aplikaci předem stanoveného rozsahu výjimky 

(například dvojnásobek zákonem stanoveného minima), nikoliv 

určování, které konkrétní, předem neomezené číslo (v podstatě od 

5 do 100 %) je nejvhodnější.  

 

Lze však očekávat, že při menší výjimce stanovené zákonem 

budou hranice úvěrových ukazatelů spíše mírnější (vyšší) než při 

větší výjimce, tak aby výsledek (dopad) byl stejný.  

ČBA Navrhujeme doplnit ustanovení uvedené v původním 

návrhu novely zákona ČNB a později vypuštěné: 

„Osoba uvedená v § 45a odst. 1 může proti opatření 

obecné povahy vydanému podle odstavce 1 podat písemné 

odůvodněné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho 

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.“ 

 

Zdůvodnění: 

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou 

nemovitostí by měli mít možnost se vyjádřit k opatření 

ČNB, protože toto může mít zásadní dopad na jejich 

podnikání. Kromě toho mohou takto podané námitky 

představovat cennou zpětnou vazbu pro regulátora co se 

týče skutečných a konkrétních dopadů zamýšlené regulace, 

a tedy mohou přispět i ke zkvalitnění a zpřesnění regulace. 

Možnost podat námitky byla součástí vládního návrhu 

novely zákona o ČNB projednávaného Poslaneckou 

sněmovnou v roce 2017 a není tedy žádný důvod 

nezahrnout tento institut i do stávající legislativní předlohy 

a to tím spíše, že předkladatel neuvedl v doprovodných 

Neakceptováno. 

 
Pokud jde o problematiku námitek proti vydanému opatření 

obecné povahy, připomínka ČBA obsahuje nepravdivé tvrzení, že 

„Možnost podat námitky byla součástí vládního návrhu novely 

zákona o ČNB projednávaného Poslaneckou sněmovnou v roce 

2017“. 

Návrh předložený v minulém volebním období sice ve fázi 

meziresortního připomínkového řízení obsahoval explicitní 

možnost podat proti opatření obecné povahy námitky, nicméně ve 

fázi jeho předložení do vlády ani v dalších fázích nedokončeného 

legislativního procesu již tuto možnost výslovně neupravoval. 

Příslušné ustanovení (§ 45b odst. 4) bylo vypuštěno na základě 

připomínky obsažené ve stanovisku předsedy LRV s argumentem, 

že se jedná o nadbytečné ustanovení. Navíc komise pro správní 

právo v této souvislosti upozornila, že nemůže jít o námitky ve 

smyslu správního řádu, neboť ty se podávají jen proti návrhu 

opatření obecné povahy, a nejde ani o žádný opravný prostředek 

sui generis. Komise konstatovala, že v daném případě by mohlo jít 

o podněty ke změně či zrušení vydaného opatření, což ale 

nevyžaduje zákonnou úpravu. 

 
Příslušný bod důvodové zprávy byl nicméně doplněn takto (viz 

tučný text): 

„Stanoví se odchylka od obecné právní úpravy obsažené ve 
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podkladech žádný důvod pro jeho vypuštění. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

správním řádu týkající se pravidel pro vydávání opatření obecné 

povahy. Konkrétně se toto opatření obecné povahy obdobně jako 

např. opatření obecné povahy vydané podle stávajícího § 26bb 

zákona o bankách vydává bez řízení o návrhu. Nezbytnost této 

odlišnosti je dána samotnou specifickou oblastí, na kterou se 

vydávání opatření obecné povahy vztahuje. Je zřejmé, že řízení 

o návrhu opatření obecné povahy by jinak neplnilo svůj 

předpokládaný účel, neboť jde o makroobezřetnostní 

(tj. systémový, nikoliv mikroobezřetnostní či dokonce 

spotřebitelský) nástroj a pouze centrální banka tak z povahy věci 

disponuje komplexními daty a dalšími vstupy, na základě jejichž 

analýzy rozhoduje o konkrétní hranici daného úvěrového 

ukazatele, přičemž opatření obecné povahy prakticky nic jiného 

než hodnotu horní hranice nestanoví. Konkrétní hranice 

úvěrového ukazatele je výsledkem odborného posouzení 

systémových rizik, přičemž základ pro toto posouzení tvoří široká 

škála vzájemně provázaných informací, které jsou hodnoceny 

komplexně, a je zkoumána jejich vzájemná vazba. Jedná se např. 

o údaje o vývoji cen nemovitostí, objemů nově poskytnutých 

a existujících úvěrů a jejich rizikovosti, vývoj příjmů a další 

veličiny. Vyhodnocení těchto dat poskytuje informaci nejen 

o aktuálním vývoji na trhu úvěrů a nemovitostí a kapacitě 

spotřebitelů přijímat další úvěry s ohledem na jejich aktuální 

zadluženost, ale rovněž dovoluje analyzovat, zda vývoj daných 

veličin lze považovat za pozitivní či negativní a reagovat včas na 

potenciální systémová rizika. Absence řízení o návrhu opatření 

obecné povahy je dána rovněž potřebou zajistit rychlé přijetí 

opatření obecné povahy v zájmu zajištění stability finančního 

systému. Bez potřebné operativnosti by se v tomto případě velmi 

snížily možnosti ČNB rychle reagovat na nastalou situaci. Ke 

zmírnění případné přílišné tvrdosti takto nastavené 

makroobezřetnostní regulace na jednotlivé odůvodněné případy se 

zavádí jednak tolerovaná 5% objemová výjimka v § 45a odst. 1, 

dále minimálně čtyřměsíční „legisvakanční“ období pro 
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přizpůsobení se požadavkům vydaného opatření obecné povahy 

a v neposlední řadě regulované subjekty rovněž nejsou zbaveny 

možnosti podat námitky proti vydanému opatření, které bude 

muset ČNB vzít v potaz v rámci semestrálního přezkumu 

podmínek pro vydání opatření obecné povahy.“ 

ČBA K návrhu vyhlášky obecně  

Návrh vyhlášky pracuje s toutéž sadou regulovaných 

úvěrových ukazatelů, které jsou v současnosti obsaženy 

v příslušném Doporučení ČNB. Doporučujeme tedy 

přistoupit k nastavení vyhláškou a zákonem předvídaných 

úvěrových ukazatelů až po získání zkušeností s regulací 

formou současného Doporučení.  

 

Neakceptováno. 

 
Obecně ke všem připomínkám k návrhu vyhlášky uvádíme, že 

tento návrh není předmětem MPŘ. Návrh vyhlášky je přiložen pro 

informaci, jak ukládají Legislativní pravidla vlády (viz čl. 10 odst. 

5), protože předkládaný návrh zákona obsahuje zmocnění k vydání 

vyhlášky). 

 

Návrh vyhlášky vychází z návrhu zákona, proto stanovuje způsob 

výpočtu všech, v návrhu zákona uvedených, úvěrových ukazatelů. 

Doporučení ČBA upravit vyhláškou úvěrové ukazatele až po 

získání zkušeností s regulací formou úředního sdělení ČNB není 

tudíž vzhledem k návrhu zákona využitelné. 

 

Souhrnně k problematice připomínek k návrhu vyhlášky lze 

konstatovat, že ČNB předpokládá, že i nadále bude věc předmětem 

diskuse s představiteli ČBA. ČNB očekává, že expertní jednání se 

budou týkat zejména technických záležitostí souvisejících 

s příslušnými výpočty. Konzultace je zamýšlena, pokud jde 

o precizaci definic obsahu jednotlivých vstupních parametrů 

a další metodologické otázky včetně např. rozsahu způsobilosti 

zajištění úvěru aktivy z oblasti finančních instrumentů, přičemž 

podkladem pro debatu a následné případné úpravy formulace textu 

vyhlášky bude vedle analýzy teoretických a právních východisek 

rovněž rozbor konkrétních modelových příkladů z praxe.      

    
ČBA 

K § 2 – ukazatel LTV: 

Definici ukazatele za pomocí termínu “upravená celková 

Neakceptováno. 

 
Zavedení „upravené celkové výše spotřebitelského úvěru“ reaguje 
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výše spotřebitelského úvěru“ s vazbou na §6 odst. 4 a 5 

vyhlášky považujeme za nesrozumitelnou a a z hlediska 

praktické aplikace nebezpečně neuchopitelnou. Takováto 

právní nejistota by v podobně závažné a z povahy věci 

pokud možno exaktní regulaci neměla mít místo. 

Navrhujeme definovat ukazatel LTV následujícím 

způsobem: 

L   označuje celkovou výši jistiny nově poskytovaného 

spotřebitelského úvěru zajištěného obytnou nemovitostí 

V  označuje alokovanou hodnotu obytné nemovitosti 

zajišťující nově poskytovaný spotřebitelský úvěr 

stanovenou podle § 113 odst. 3 zákona 257/2016 Sb. 

o spotřebitelském úvěru; u spotřebitelského úvěru 

určeného na výstavbu či rekonstrukci nemovitosti jde 

o takto stanovenou hodnotu obytné nemovitosti po 

dokončení její výstavby či rekonstrukce  

 

Zdůvodnění: 

 

Alokace je existující princip, který se používá i pro výpočet 

regulatorního kapitálového požadavku, pracují s ním Basel 

modely řízení rizik atd. Její využití je důležité pro situace, 

kdy dochází ke vzájemnému křížení jednotlivých 

pohledávek nad různými nemovitostmi.  

V případech přímých a nepřímých propojení mezi více 

úvěry, dlužníky a nemovitostmi v zajištění vznikají situace, 

pro které je postup výpočtu ukazatele LTV (a případně 

ukazatelů DTI a DSTI) podle předloženého návrhu 

prováděcí vyhlášky nejednoznačný. Současně pokud mají 

být tyto ukazatele validní, je jejich výpočet pro jednotlivé 

úvěry v případech propojení více úvěrů, dlužníků a zástav 

na podněty vzešlé od zástupců některých bank v rámci konzultace 

návrhu vyhlášky s ČBA. Zavedením „upravené celkové výše 

spotřebitelského úvěru“ jsou řešeny speciální případy, na které 

zástupci některých bank v konzultaci upozorňovali, zejména 

použití stejné nemovitosti jako zajištění u více úvěrů.  

ČNB nesouhlasí s názorem, že výpočet „upravené celkové výše 

spotřebitelského úvěru“ uvedený v § 6 odst. 4 návrhu vyhlášky, je 

nesrozumitelný; jedná se o podíl dvou hodnot (podíl celkové výše 

spotřebitelského úvěru a horní hranice ukazatele LTV stanovené 

ČNB) – výpočet podílu by pro poskytovatele neměl být nijak 

náročný nebo neuchopitelný. 

ČNB nesouhlasí také s názorem ČBA, že LTV lze podle návrhu 

vyhlášky vypočítat jen pro případy, kdy existuje jeden úvěr a jedna 

nemovitost jako zajištění. Vymezení parametru V, jak je uvedeno 

v návrhu vyhlášky, a § 6 odst. 4 a 5 pamatují i na specifické 

situace. 

Definice parametrů L a V, tak jak je ČBA navrhuje, by naopak 

nezajistily harmonizovaný přístup u všech poskytovatelů. Ve svém 

důsledku by jejich uplatnění mohlo být znevýhodňující pro 

poskytovatele, kteří uplatňují konzervativnější přístup k řízení 

úvěrového rizika. Zároveň definice navrhované ČBA neuvažují 

případy, na které zástupci bank v rámci konzultace upozorňovali, 

a to použití stejné nemovitosti jako zajištění pro více úvěrů nebo 

použití více nemovitostí jako zajištění daného úvěru. 
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komplikovaný. Pokud tedy tyto ukazatele mají být závazně 

regulovány, navrhujeme postup jejich výpočtu v prováděcí 

vyhlášce dále rozpracovat, a to doplněním o princip 

alokace, který se, jak uvedeno výše, používá i pro výpočet 

regulatorního kapitálového požadavku, pracují s ním př. 

Basel modely řízení rizik a jeho využití je zásadní právě 

pro situace, kdy dochází k vzájemnému křížení 

jednotlivých pohledávek nad různými nemovitostmi. 

Příklad nestandardní situace:  

Ukazatel LTV dle návrhu vyhlášky je možné sestavit pouze 

pro úvěrové případy, kdy se vzájemně kryjí 1:1 úvěr 

(klient=spotřebitel) a nemovitost. Pokud však dojde 

k situaci, kdy jedna nemovitost slouží jako částečné 

zajištění pro dva různé úvěry (a u jednoho úvěru existuje 

ještě další zajištění), pak LTV podle definovaného 

algoritmu není možné stanovit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

ČBA 
K § 3 – ukazatel DTI: 

Pokud nebude vypuštěn ukazatel DTI, navrhujeme 

definovat „I“ následujícím způsobem: 

 

I „označuje příjmy spotřebitele, kterými se rozumí 

výše měsíčních příjmů po zdanění za dostatečně 

dlouhé období obezřetně vyhodnocených dle 

požadavků zákona o spotřebitelském úvěru“  

 

a vypustit v návrhu vyhlášky uváděný text:  

 

 I         „označuje příjmy spotřebitele, kterými se rozumí 

výše měsíčních příjmů po zdanění obezřetně 

Neakceptováno. 

 

Podrobná definice parametru I uvedená v návrhu vyhlášky přispěje 

k harmonizaci přístupů výpočtu ukazatelů DTI a DSTI různými 

poskytovateli, neboť alespoň demonstrativně uvádí různé příjmy, 

které lze ve výpočtu parametru I zohlednit. Zároveň bere v úvahu 

i možnost výkyvu v příjmech, což může být relevantní například 

pro svobodná povolání (např. umělci, sportovci), když uvažuje 

s historií příjmů za posledních 12 měsíců. Přičemž návrh vyhlášky 

nevylučuje, že tato historie může být delší nebo kratší. 
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vyhodnocených jako stálé na základě prokazatelně 

doložené příjmové historie za dostatečně dlouhé 

období, zpravidla alespoň za posledních 12 měsíců; 

příjmy zahrnují příjmy ze zaměstnání 

a podnikatelské činnosti, důchody z důchodového 

pojištění, dávky z doplňkového penzijního spoření, 

dávky penzijního připojištění z transformovaného 

fondu, dávky pro osoby se zdravotním postižením, 

dávky nemocenského pojištění, výživné a další 

podobné pravidelné příjmy, příjmy z nájmu nebo 

pachtu nemovitých věcí, příjmy z finančních 

nástrojů a případně další prokazatelně dlouhodobě 

udržitelné příjmy“ 

 

Zdůvodnění:  

Navrhujeme definici pouze provázat s úvěruschopností 

podle zákona o spotřebitelském úvěru, na který navazují 

dále i EBA Guidelines (ke kterým se ČNB přihlásila) 

a nevytvářet duplicitní definici akceptovatelného příjmu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

ČBA K § 6 odst. 1: 

 

 - Navrhujeme, aby se od výše dluhů spotřebitele mohly 

odečíst jakékoliv pohledávky z vkladů, pokud budou 

součástí zajištění - neexistuje žádný rozumný důvod pro to, 

aby se odečet omezoval jen na pohledávky stejného 

spotřebitele z vkladu u stejného poskytovatele 

úvěru. [Pozn. Správně by se zde navíc mělo mluvit 

o "pohledávce za poskytovatelem", nikoliv o "pohledávce 

u poskytovatele"]. 

 

- Dále navrhujeme, aby se od výše dluhů spotřebitele 

Akceptováno částečně. 

 

Z § 6 odst. 1 budou vypuštěna slova „stejného spotřebitele“. § 6 

odst. 1 po úpravě zni: „(1) Od výše dluhu spotřebitele vůči 

poskytovateli lze odečíst pohledávku stejného spotřebitele z vkladu 

u stejného poskytovatele nebo z dluhového cenného papíru 

vydaného stejným poskytovatelem, pokud je tento vklad nebo 

dluhový cenný papír součástí zajištění dotčeného dluhu 

spotřebitele.“ 

Možnost poskytovatele odečíst od výše dluhů spotřebitele pouze 

pohledávku z vkladu u tohoto poskytovatele (resp. dluhový cenný 

papír emitovaný tímto poskytovatelem) zůstane zachována, neboť 
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mohla odečíst aktuální hodnota všech investičních nástrojů, 

které jsou součástí zajištění dotčeného dluhu, nikoliv pouze 

pohledávky stejného spotřebitele z dluhového cenného 

papíru vydaného stejným poskytovatelem.  

Pokud by toto řešení nebylo akceptovatelné, pak 

navrhujeme, aby se mohly odečíst nejen pohledávky 

z dluhového cenného papíru vydaného stejným 

poskytovatelem, ale pohledávky z jakéhokoliv dluhového 

cenného papíru, který je součástí zajištění dotčeného dluhu. 

Vůbec pak není odůvodněné, aby se muselo jednat pouze 

o dluhové cenné papíry, které vlastní daný spotřebitel - 

mělo by se to vztahovat na cenné papíry, které jsou 

součástí zajištění dluhu, bez ohledu na to, kdo je vlastní. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

se takto eliminuje úvěrové riziko jiné osoby, u níž by byl vklad 

použitý jako zajištění umístěn, resp., jejíž dluhové cenné papíry by 

byly použity jako zajištění. 

Použití předložky „u“ považujeme za korektní, neboť nejde 

o „pohledávku za poskytovatelem“, ale „pohledávku z vkladu 

u poskytovatele“, tzn., že jde o „vklad u poskytovatele“, nikoliv 

o „vklad za poskytovatelem“. 

ČBA K důvodové zprávě k návrhu zákona 

V bodě 7 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

navrhované právní úpravy – na podnikatelské prostřední se 

místo uvedení dopadů na poskytovatele spotřebitelských 

úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí uvádí, že 

poskytovatelé úvěrů budou mít povinnost dodržovat zákon 

pouze v případě, že bude vydáno opatření obecné povahy, 

jež stanoví horní hranice úvěrových ukazatelů. Místo toho 

by ale měly být uvedeny dopady při zavedení regulace – 

kvůli které je novela zákona navrhována. 

Neakceptováno. 

 

Důvodová zpráva odkazuje na závěrečnou zprávu z RIA, kde je 

dostatečně podrobně popsán dopad navrhované regulace v případě 

aktivace horních hranic úvěrových ukazatelů. 

ČBA K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace  

 Nesouhlasíme s analýzou podporující výběr pěti 

úvěrových ukazatelů na stranách 47 – 57 

a považujeme za dostačující regulaci pomocí 

ukazatele LTV – viz výše. 

 

 Nesouhlasíme s tvrzením na straně 37, že „Na 

Neakceptováno. 

 

Ačkoliv závěrečná zpráva z RIA v souladu s pravidly pro její 

tvorbu a její obsah detailně popisuje pět úvěrových ukazatelů, 

v rámci vyhodnocení posuzovaných variant dochází k závěru, že je 

vhodné legislativně zakotvit pouze tři z nich.   

 

Předkladatelé nepřijímají argumentaci vázanou na „propočty“, 
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straně zájemců o úvěr může dojít k jistému omezení 

při poskytování úvěrů. Toto omezení však nebude 

zásadní.“ K jak výraznému omezení při 

poskytování úvěrů může dojít, bude záviset na 

nastavení limitů pro úvěrový ukazatel, případně 

úvěrové ukazatele. Pokud by byly aplikovány horní 

limity podle Doporučení ČNB z června 2018, tak 

propočty České bankovní asociace indikují, že 

novými omezeními by bylo dotčeno zhruba 20 % 

žádostí o hypoteční úvěry. Reálný dopad byl by ale 

menší, protože k odmítnutí každé z dotčených 

žádostí by došlo jen tehdy, pokud by žadatel 

o hypoteční úvěr nedokázal dodat další vlastní 

zdroje tak, aby se dostal do souladu s omezeními.  

 

 

Žádáme o vynětí z Boxu nazvaného Shrnutí připomínek 

ČBA na straně 68 poslední věty: „ČBA od roku 2017 

zaujímá neutrální stanovisko ke zvoleným parametrům 

(3 místo 5 úvěrových ukazatelů, 5% objemová výjimka 

a vyjmutí refinancování), neboť názory jejích jednotlivých 

členů nejsou jednotné“. Výše uvedené (nad touto větou) 

platné stanovisko ČBA vystihuje pozici, na které se banky 

dohodly, zatímco problematická doplněná věta uvádí 

několik změn v návrhu přijatých Českou národní bankou 

po projednávání návrhu zákona v minulé PSP, ale nelze to 

považovat za pozici ČBA. 

které nebyly zveřejněny a u nichž není známa metodika a způsob 

zpracování. Obecně zastáváme názor, že v případě vydání OOP 

a aktivací jednotlivých ukazatelů nedojde k zásadnímu omezení 

poskytování úvěrů na bydlení. Zájemci o úvěr si budou moci 

dovolit čerpat úvěr, pouze s jinými parametry, které nebudou dle 

ČNB zakládat rizika pro budoucí splacení a splácení úvěru 

(například pořízením menší a dostupnější nemovitosti). 

 

Předkladatelé považují za nezbytné připomenout, že na jaře 2017 

se objevovaly prognózy bank, podle nichž vlivem zpřísnění LTV 

trh propadne o pětinu až čtvrtinu. Tyto předpovědi se ale vůbec 

nenaplnily, trh naopak mírně vzrostl. Navíc reálný dopad lze 

očekávat ještě menší, neboť návrh obsahuje možnost 5 % 

objemové výjimky. 

 

 

Akceptováno. 

 

Box na straně 68 v závěrečné zprávě z RIA byl upraven v souladu 

s připomínkou. 

ČBA K odůvodnění návrhu vyhlášky o úvěrových 

ukazatelích 

V bodě 7 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

navrhované právní úpravy se uvádějí pouze pozitivní 

dopady na zájemce o úvěr/spotřebitele („snížení 

pravděpodobnosti vzniku předluženosti sektoru domácností 

Akceptováno jinak.  

 

ČNB má za to, že vyhláška neomezuje přístup některých skupin 

spotřebitelů k vlastnímu bydlení, neboť stanovuje pouze způsob 

a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů. Odůvodnění je tudíž 

třeba upravit v tomto smyslu, a to i pokud jde o pozitivní dopady, 

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



 

Stránka 42 (celkem 42) 

jako celku“), ale není ani zmíněno, že může vést k omezení 

přístupu některých skupin spotřebitelů k vlastnímu bydlení. 

tak, aby bylo zřejmé, že prováděcí předpis je z hlediska dopadů 

neutrální. Vhodnou úpravu odůvodnění vyhlášky představuje též 

doplnění odkazu na důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu z RIA 

k návrhu zákona.     

ČASF Česká asociace společností finančního poradenství 

a zprostředkování v plném rozsahu podporuje stanovisko 

ČBA k návrhu zákona. 

Vzato na vědomí. 

 

Vypořádání je uvedeno u dílčích připomínek podaných ČBA. 

AČSS Asociace českých stavebních spořitelen se připojuje 

k připomínkám vzneseným ČBA. 
Vzato na vědomí. 

 

Vypořádání je uvedeno u dílčích připomínek podaných ČBA. 

 

V Praze dne 28. 3. 2019 

Vypracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Křemen        Podpis: …………………………… 

 

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


