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ÚVOD 

Úvěrové financování tvoří část finančního trhu, jehož účelem je přerozdělování 

volných finančních prostředků od osoby, která momentálně pociťuje relativní přebytek 

takových peněžních prostředků a chuť je rozmnožit, osobě, která v danou chvíli pociťuje 

relativní nedostatek peněžních prostředků a potřebu si tyto opatřit.1 

Jelikož mají podmínky, za kterých bude úvěr spotřebiteli poskytnut, stejně jako 

podmínky, za kterých bude spotřebitel povinen poskytnuté prostředky vrátit, podstatný 

dopad nejen na spotřebitelův rozpočet, ale také na samotnou existenci spotřebitele 

z hlediska hrozícího úpadku při jeho prodlení se splácením takových závazků, přichází 

zákonodárce nejen na úrovni národního práva, ale také na úrovni evropského práva s cílenou 

regulací této problematiky.  

 Nová právní úprava přináší spotřebitelům vyšší míru právní ochrany a eliminaci 

nežádoucích praktik poskytovatelů či zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, čímž si klade 

za cíl snížit nechtěný výskyt sociálních dopadů nezodpovědného úvěrování spotřebitelů, 

které bohužel nejsou zcela ojedinělé.2 Ochrana spotřebitele a požadavky laické i odborné 

veřejnosti na řádný výkon činnosti poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru 

s odbornou péčí proto nabývají čím dál více na významu. 

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru upravuje především zákon 

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ze dne 14. 7. 2016, který se stal účinným dne 

1. 12. 2016 (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“, nebo také „ZSÚ“).3 Český 

zákonodárce zvolil cestu sloučení úpravy spotřebitelských úvěrů na bydlení 

a spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení, vycházející ze dvou různých směrnic, 

do jediného právního předpisu. 

                                                 
1 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. str. 420 an. ISBN: 978-80-7400-440-7. 
2 Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele. 
In: psp.cz [online]. s. 6. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124540.pdf. 
3 K tomu blíže viz § 179 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších 
předpisů. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124540.pdf
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Jak bylo uvedeno výše, ZSÚ převzal úpravu spotřebitelských úvěrů jiných než 

na bydlení ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (dále jen 

„směrnice CCD“). Směrnice CCD byla přitom provedena předchozím zákonem č. 145/2010 

Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „ZSÚ 2010“), který byl 

zrušen v důsledku přijetí ZSÚ.4 Úpravu spotřebitelských úvěrů na bydlení vyplývající 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 

2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „směrnice MCD“) 

transponoval ZSÚ nově.5 ZSÚ dále také navazuje i na přímo použitelný předpis EU, kterým 

je Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 1125/2014 ze dne 19. září 2014, kterým 

se doplňuje směrnice MCD (dále jen „Nařízení“).6 

Cílem této diplomové práce je proto zanalyzovat zhruba jeden rok účinnou právní 

úpravu poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zhodnotit, zda byla vhodně 

zákonodárcem přijata a případně navrhnout užitečné změny na základě srovnání výkladu 

v odborné literatuře a ze strany ČNB jakožto dohledového orgánu, stejně jako porovnání 

regulace obsažené v dalších právních předpisech upravujících činnost subjektů na finančním 

trhu.  

Práce je rozdělena do čtyř dílčích kapitol, které kopírují strukturu zákona 

o spotřebitelském úvěru. Každá část se podrobněji věnuje vybraným veřejnoprávním 

otázkám poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů spočívajících zejména 

v podmínkách a předpokladech pro získání oprávnění k činnosti poskytovatele 

a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, pravidlech výkonu jejich činnosti zahrnujících 

pravidla jednání se spotřebitelem včetně poskytování rady a doporučení, posuzování 

úvěruschopnosti spotřebitele, informačních povinnostech poskytovatelů a zprostředkovatelů 

spotřebitelských úvěrů, výkonu dohledu ze strany ČNB a případné veřejnoprávní 

                                                 
4 K tomu blíže viz § 178 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších 
předpisů. 
5 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, I. Obecná část. In: psp.cz 
[online]. s. 103. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
6 K tomu blíže viz § 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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odpovědnosti za protiprávní jednání poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského 

úvěru. 

Diplomová práce se nezabývá právní úpravou samotné smlouvy o spotřebitelském 

úvěru obsažené jak v zákoně o spotřebitelském úvěru, tak v občanském zákoníku, s ohledem 

na její soukromoprávní povahu. 

Vědeckými metodami použitými při zpracování diplomové práce jsou zejména 

metoda deskripce a analýzy účinné právní úpravy poskytování a zprostředkování 

spotřebitelských úvěrů, dále také metoda syntézy doplněná metodou komparace při řešení 

konkrétní problematiky i s ohledem na jiné právní předpisy upravující činnost ostatních 

subjektů na finančním trhu. 

Mezi nejvýznamnější použité prameny patří především odborná literatura, relevantní 

právní předpisy, judikatura a jiná autoritativní rozhodnutí, dále metodické, výkladové, 

konzultační a jiné dokumenty zveřejněné veřejnoprávními orgány, a to jak na národní, tak 

evropské úrovni. 
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1 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

1.1 OBECNĚ 

Pojem „spotřebitelský úvěr“ neoznačuje žádný zvláštní smluvní typ závazkového 

vztahu, jak by se na první pohled mohlo zdát. ZSÚ v § 2 odst. 1 uvádí: „Spotřebitelským 

úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba 

poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.“ Spotřebitelský úvěr je tedy definován 

několika podstatnými znaky. První definiční znak představuje podle komentáře k ZSÚ 

finanční službu.7 Spotřebitelským úvěrem může být nejen klasický úvěr ve smyslu § 2395 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 

ale také peněžní zápůjčka ve smyslu § 2392 OZ, odložená platba nebo nějaká jiná obdobná 

finanční služba. Při posuzování, zda daný smluvní závazek spadá pod termín spotřebitelský 

úvěr, je proto třeba vycházet z ekonomického obsahu smlouvy.8 Bez pochyby lze uvažovat 

o finančním leasingu, ale také o smlouvách, u nichž je sjednána odložená platba, 

např. smlouva kupní nebo smlouva o dílo či nepojmenované smlouvy, a dále také případy, 

při kterých dochází k odkoupení směnky, dluhopisu či jiného obdobného cenného papíru. 

O spotřebitelský úvěr však dle Slaniny a kolektivu nepůjde, pokud není odložení splatnosti 

platby zpoplatněno a délka odložené splatnosti není v rozporu s běžnou obchodní praxí.9 

Za druhý definiční znak považuje komentář k ZSÚ poskytování nebo zprostředkování 

výše uvedené finanční služby.10 Poskytování a zprostředkování přitom představuje ve smyslu 

§ 3 odst. 1 ZSÚ činnosti od nabízení samotné možnosti sjednat spotřebitelský úvěr 

až po výkon práv a plnění povinností z takové smlouvy. 

Třetí definiční znak představuje spotřebitel, jelikož právě jemu musí být tato finanční 

služba poskytována nebo zprostředkována.11 Ne však každá finanční služba, která 

je poskytována nebo zprostředkována spotřebiteli, je spotřebitelským úvěrem podle ZSÚ. 

                                                 
7 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 6. ISBN 978-80-7400-645-6. 
8  Ibidem, s. 6. 
9  Ibidem, s. 7. 
10 Ibidem, s. 8. 
11 Ibidem, s. 10. 
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Bez ohledu na ustanovení § 4 a § 5 ZSÚ je výše uvedená definice vyplývající z § 2 odst. 1 ZSÚ 

neúplná. Aby bylo možné považovat nějakou finanční službu za spotřebitelský úvěr, tedy 

finanční službu poskytovanou nebo zprostředkovanou spotřebiteli, je nutné rovněž znát 

druhou smluvní stranu tohoto závazkového vztahu. K výše zmíněným třem znakům proto 

komentář řadí ještě znak čtvrtý, ke kterému došel prostřednictvím výkladových ustanovení 

v § 3 ZSÚ, kdy poskytovatelem nebo zprostředkovatelem finanční služby poskytované nebo 

zprostředkované spotřebiteli musí být právě a jedině podnikatel.12  

Na základě výše uvedeného lze dojít k závěru, že se ZSÚ nevztahuje na poskytování 

nebo zprostředkování finančních služeb navzájem mezi spotřebiteli, ale ani mezi podnikateli, 

pokud jsou finanční služby poskytované nebo zprostředkované v souvislosti s jejich 

podnikatelskou činností, jak také uvedla ČNB.13  

ZSÚ se v zásadě rovněž nevztahuje na práva a povinnosti ze smlouvy 

o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti ZSÚ. Výjimku však tvoří 

vybraná ustanovení § 165 až 168 ZSÚ, která se mají aplikovat i na dříve uzavřené smlouvy,14 

a to pravidla pro posouzení úvěruschopnosti při významném navýšení celkové výše úvěru, 

některé informační povinnosti, otázka postupu při prodlení spotřebitele nebo 

při předčasném splacení spotřebitelských úvěrů na bydlení, které míří především na oblast 

hypoték. Nesouhlasím v tomto ohledu s Grygarem, podle kterého je to nešťastné řešení, 

jelikož pro takový postup neexistuje sociální potřeba.15 Jsem přesvědčen, že i když ZSÚ 

vztahuje částečně svoji působnost i na úvěry, na které se předchozí ochranná ustanovení ZSÚ 

2010 neaplikovala, mají především úvěry na bydlení velmi dlouhou dobu splatnosti a nemělo 

by být účelem právní úpravy upírat spotřebiteli právo na vyšší ochranu například v případě 

                                                 
12 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 8. ISBN 978-80-7400-645-6. 
13 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 21 ze dne 23. 11. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] 
Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/
pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
14 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 3 ze dne 27. 9. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] 
Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/
pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
15 GRYGAR, Tomáš. K vládnímu návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele. Právní rozhledy, č. 5/2016, 
Praha: C. H. Beck. s. 177 an. ISSN:1210-6410. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
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předčasného splacení, oproti úvěrům sjednaným za účinnosti ZSÚ. Zvlášť, když by mohlo mít 

na tuto dichotomii vliv i pouhých pár dnů v rámci kontraktačního procesu. Společenskou 

potřebu naopak nacházím ve snižování zadlužení domácností. Dobrovolné splacení úvěru 

za spravedlivých, nikoli extrémně sankčních podmínek by mělo být standardem a je 

legitimním cílem umožnit realizovat toto právo za určitých podmínek i spotřebitelům, kteří 

financovali své bydlení v době, kdy zákonodárce ještě neměl odvahu tuto právní úpravu 

prosadit.  

1.2 TYPY SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ 

Spotřebitelský úvěr, jak bylo uvedeno výše, není žádným zvláštním smluvním typem 

závazkového vztahu. Jak uvádí komentář, jedná se de facto o finanční službu, která je 

poskytovaná či zprostředkovaná podnikatelem spotřebiteli.16 Přesto mezi spotřebitelskými 

úvěry ZSÚ činí rozdíly a dělí je do tří základních kategorií či typů, a to spotřebitelský úvěr jiný 

než na bydlení, spotřebitelský úvěr na bydlení a vázaný spotřebitelský úvěr. 

Ačkoliv spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení není v ZSÚ výslovně definován, sám 

ZSÚ ho předvídá např. v § 2 odst. 4 ZSÚ. Podle komentáře se ve skutečnosti jedná 

o zbytkovou kategorii vedle spotřebitelských úvěrů na bydlení,17 která vychází ze směrnice 

CCD.  

Spotřebitelský úvěr na bydlení, jehož úprava vychází ze směrnice MCD, je podle 

§ 2 odst. 2 ZSÚ buď takový spotřebitelský úvěr, který je zajištěný nemovitou věcí nebo 

věcným právem k nemovité věci; nebo nezajištěný, ale účelově určený ať už k faktickému 

nakládání s nemovitou věcí např. v podobě výstavby nemovité věci, nebo právnímu 

nakládání např. v podobě nabytí práv k nemovité věci; anebo takový spotřebitelský úvěr 

poskytnutý stavební spořitelnou. 

Za vázaný spotřebitelský úvěr se považuje takový spotřebitelský úvěr, který je vázaný 

na koupi zboží nebo poskytnutí služby, přičemž trvání smlouvy o úvěru je závislé na trvání 

                                                 
16 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 8. ISBN 978-80-7400-645-6. 
17 Ibidem, s. 14.  
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smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.18 Přitom ze znění § 2 odst. 3 ZSÚ vyplývá, 

že vázaný spotřebitelský úvěr může být zároveň i spotřebitelským úvěrem jiným 

než na bydlení, nikoli však zároveň spotřebitelským úvěrem na bydlení. 

Jelikož zákonodárce jediným zákonem transponoval jak směrnici CCD upravující 

spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, tak směrnici MCD upravující spotřebitelské úvěry 

na bydlení, jejichž požadavky se liší a každá z nich přiznává jinou míru ochrany spotřebitele, 

bylo nutné mezi těmito úvěry rozlišovat i v ZSÚ.19 Rozdíly se projevují zejména v odlišných 

skupinách odbornosti pro výkon odborné zkoušky (§ 60 odst. 4 ZSÚ), odlišných formulářích 

pro povinně poskytované předsmluvní informace (§ 99 ZSÚ), poskytnutí doby 14 dnů 

na rozmyšlenou pouze pro spotřebitelské úvěry na bydlení (§ 111 ZSÚ), odlišných 

podmínkách pro předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení (§ 117 ZSÚ), a v právu 

spotřebitele odstoupit jen od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení 

(§ 118 ZSÚ). 

Oproti ZSÚ 2010 nově také odpadl limit působnosti ZSÚ z hlediska celkové výše 

spotřebitelského úvěru. ZSÚ 2010 se nevztahoval nejen na ty spotřebitelské úvěry (jiné 

než na bydlení) s celkovou výší nižší než 5 000 Kč, ale také vyšší než 1 880 000 Kč.20 Český 

zákonodárce tak v souvislosti s novým legislativním procesem využil svého práva 

vyplývajícího z bodu 10 preambule směrnice CCD, na základě kterého členské státy mohou 

zavést vnitrostátní právní předpisy odpovídající této směrnici také na úvěrové smlouvy 

na částku nižší než 200 EUR nebo vyšší než 75 000 EUR. 

Jelikož směrnice MCD žádný číselný limit pro uplatnění své působnosti neobsahuje 

a vztahuje se na všechny spotřebitelské úvěry na bydlení bez ohledu na výši jistiny, postup 

zákonodárce se zdá být zcela logický a činí dle mého názoru právní úpravu více konzistentní. 

Jedním z důvodů přijetí této úpravy byla jistě také potřeba rozšířit působnost ZSÚ, 

a tudíž zvýšit ochranu spotřebitele při poskytování tzv. mikroúvěrů, které dosud byly ze ZSÚ 

                                                 
18 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 21. ISBN 978-80-7400-645-6. 
19 Ibidem, s. 14. 
20 K tomu blíže viz § 2 písm. e) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2010 vyjmuty, jelikož mohou způsobit i přes svoji nízkou jistinu, zvlášť v důsledku prodlení 

spotřebitele, jeho vysoké zadlužení. V tomto ohledu nesouhlasím s Grygarem, podle kterého 

úplné odstranění finančního prahu povede ke zvýšení nákladů poskytovatelů finančních 

služeb a v pomyslném konci i ke zdražení této kategorie úvěrů, na což doplatí právě 

spotřebitelé, které má ZSÚ chránit.21 Dle mého názoru má na stejnou právní ochranu 

legitimní nárok i takový spotřebitel, který využije tzv. mikroúvěr. V opačném případě 

by takoví poskytovatelé a zprostředkovatelé neměli povinnost splnit podmínky odborné 

způsobilosti ani důvěryhodnosti, nemuseli by dodržet pravidla jednání ani posouzení 

úvěruschopnosti spotřebitele či pravidla pro poskytování rady spotřebiteli. Spotřebitel 

by neměl nárok na stejný rozsah povinně poskytovaných informací k poskytnutí 

či zprostředkování spotřebitelského úvěru, stejně tak na povinné smluvní náležitosti chránící 

spotřebitele před nekalým jednáním těchto poskytovatelů a zprostředkovatelů. V konečném 

důsledku by byl rovněž vyloučen dohled ČNB nad činností těchto subjektů. Nelze tedy 

„trestat“ tohoto spotřebitele nedostatečnou právní ochranou jen proto, že nevyužil 

poskytnutí úvěru na vyšší částku. Nadto administrativní náklady tvoří pouze malou část 

úvěru a domnívám se, že význam zvýšené právní ochrany spotřebitele jakožto slabší strany 

musí převážit.  

                                                 
21 GRYGAR, Tomáš. K vládnímu návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele. Právní rozhledy, č. 5/2016, 
Praha: C. H. Beck. s. 177 an. ISSN:1210-6410. 
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2 SUBJEKTY 

Mezi nejvýznamnější subjekty uvedené v ZSÚ patří kromě spotřebitele, poskytovatele 

a zprostředkovatele rovněž akreditovaná osoba a Česká národní banka. 

Česká národní banka především spravuje, provozuje a vede v elektronické podobě 

registr poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, uděluje oprávnění 

nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a samostatnému zprostředkovateli, 

zapisuje do registru vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru 

a zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu, sděluje příslušnému orgánu 

dohledu hostitelského členského státu záměr samostatného zprostředkovatele a vázaného 

zástupce poskytovatele zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na území tohoto 

hostitelského členského státu, uděluje akreditaci a zveřejňuje seznam akreditovaných osob, 

vykonává dohled nad činností všech subjektů, projednává spáchané přestupky a vydává 

prováděcí vyhlášky. 

Akreditovaná osoba je taková osoba, které byla podle § 62 ZSÚ Českou národní 

bankou udělena akreditace, na základě které provádí odborné zkoušky a vydává podle § 70 

ZSÚ o jejich úspěšném vykonání osvědčení. 

Spotřebitele ZSÚ nijak nedefinuje. Jak uvádí komentář, za spotřebitele se podle § 419 

OZ, i podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOchSp“),považuje fyzická osoba, která jedná mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

s podnikatelem.22 Za spotřebitele se rovněž považují všichni případní spoludlužníci, jelikož 

právní řád mezi nimi v tomto ohledu nijak nerozlišuje.23 Při posuzování se tedy nehledí na to, 

zda jednající osoba nějaké podnikatelské či jiné obdobné oprávnění má, ale zda v rámci své 

podnikatelské činnosti jedná. Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) rovněž došel 

k závěru, že se osoba, která ještě své podnikatelské oprávnění nezískala, ale účel úvěru 

                                                 
22 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 11. ISBN 978-80-7400-645-6. 
23 Ibidem, s. 13. 
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má sloužit k její budoucí podnikatelské činnosti, již za spotřebitele nepovažuje.24 Stejně tak 

pokud je při poskytování úvěru podnikatelský účel větší než zanedbatelný, žadatel o úvěr 

se za spotřebitele nepovažuje, byť bude úvěr ve zbytku použit i pro typicky spotřebitelské 

účely.25  

Za poskytovatele nebo zprostředkovatele ZSÚ v § 3 odst. 1 písm. d) a e) označuje 

toho, kdo jako podnikatel poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelský úvěr. Definici 

podnikatele přitom nalezneme v § 420 a § 421 OZ. Ustanovení § 27 ZOchSp shodně 

s judikaturou Nejvyššího správního soudu doplňuje, že povinnosti poskytovatele 

či zprostředkovatele stanovené v ZSÚ se vztahují i na takové osoby, které naplní znak 

poskytovatele nebo zprostředkovatele ve smyslu ZSÚ bez ohledu na to, zda mají příslušné 

nebo jakékoli jiné podnikatelské oprávnění.26  

Jinými slovy se předmětná finanční služba bude považovat za spotřebitelský úvěr 

i tehdy, pokud se osoba, která poskytuje nebo zprostředkovává takovou finanční službu, 

chová jako podnikatel, ačkoli žádné příslušné oprávnění nemá. Stejný důsledek bude mít 

i skutečnost, že výkon takového oprávnění byl pozastaven, nebo že osoba, které nějaké 

oprávnění náleží, vykonává svoji činnost nad rámec tohoto oprávnění. Ochrana spotřebitele 

podle ZSÚ tedy zůstane zcela zachována. Stejný závěr podporuje i obecné ustanovení v § 27 

ZOchSp, podle kterého mají povinnosti prodávajících i takové osoby, které poskytují služby 

bez příslušného oprávnění. Poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru 

je totiž podle komentáře k ZSÚ považován za prodávajícího, jelikož poskytuje (finanční) 

služby.27 

Neexistence příslušného oprávnění bude mít však vliv nejen na soukromoprávní 

sankci uvedenou v § 161 ZSÚ, podle které není spotřebitelský úvěr vůbec úročen a k jiným 

ujednáním o platbách se nepřihlíží, pokud byl poskytnut osobou bez příslušného oprávnění, 

ale především i na veřejnoprávní sankci v podobě správního trestání podle § 157 ZSÚ, kdy lze 

                                                 
24 Rozsudek SDEU ve věci Francesco Benincasa proti Dentalkit Srl., ze dne 3. 7. 1997, sp. zn. C-269/95. 
25 Rozsudek SDEU ve věci Johann Gruber proti Bay Wa AG., ze dne 20. 1. 2005, sp. zn. C-464/01. 
26 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2007, sp. zn. 5 Afs 148/2006. 
27 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 78 a 141. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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uložit pokutu osobě, která neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelský úvěr 

až do výše 20 000 000 Kč za spáchání takového přestupku. Rovněž lze uvažovat o potrestání 

za spáchání trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Pracovníky jsou podle § 3 odst. 1 písm. h) ZSÚ ti, kteří jsou v pracovněprávním vztahu 

s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, případně členi jejich 

statutárního orgánu nebo správní rady, nebo prokuristé, a to za předpokladu, že se buď 

přímo podílejí nebo odpovídají za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů. 

Za subjekty smlouvy o spotřebitelského úvěru však považujeme pouze spotřebitele 

na straně jedné a poskytovatele a zprostředkovatele na straně druhé. Právě mezi nimi vzniká 

závazkový vztah ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, ať už pojmenované či nepojmenované. 

Oproti tomu se za subjekt této smlouvy nepovažuje dle SDEU ručitel, neboť ten není tím, 

komu je finanční služba poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru 

poskytována či zprostředkována.28  

2.1 OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

Poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněna podle § 7 ZSÚ pouze 

banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce, dále spořitelní a úvěrní družstvo, 

platební instituce a zahraniční platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého 

rozsahu, instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz, 

vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, a to za podmínek, které stanoví zvláštní 

zákon upravující jejich činnosti. Tím je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „BankZ“), na základě kterého je banka držitelem příslušné bankovní 

licence, která ji může opravňovat k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských 

úvěrů, dále zákon č. 87/1995 Sb., o úvěrních a spořitelních družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDruž“) a zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZPS“).  

                                                 
28 Rozsudek SDEU ve věci Berliner Kindl Brauerei AG proti Andreasi Siepertovi ze dne 23. 3. 2000, 
sp. zn. C-208/98. 
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Subjekty vykonávající svoji činnosti podle ZPS jsou však v poskytování 

spotřebitelských úvěrů částečně omezeny. Platební instituce je totiž oprávněna podle § 8 

odst. 1 písm. b) ZPS provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb, 

a to včetně poskytování úvěrů. Komentář k ZPS uvádí, že se nemusí nutně jednat o činnosti 

nezbytné pro poskytování platebních služeb, ale že lze toto oprávnění vykládat šířeji. 

Poskytování úvěrů by však vždy nemělo představovat hlavní činnost platební instituce.29  

Platební instituce však musí při poskytování úvěrů na základě povolení uděleného 

podle ZPS kumulativně splňovat několik podmínek uvedených v § 8 odst. 3 ZPS. Zaprvé, úvěr 

musí především souviset s poskytnutím platební služby, ke které má platební instituce 

povolení, přičemž nesmí být poskytnut z platebních prostředků svěřených platební instituci 

za účelem provedení platební transakce. Platební instituce musí rovněž dodržet požadavek 

na přiměřenost svého kapitálu k celkové částce poskytnutých úvěrů a pokud byl úvěr 

poskytnut mimo ČR, musí být splacen nejpozději do jednoho roku. 

Odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz uvádí, že jiné spotřebitelské úvěry, které 

nesouvisejí s poskytováním platebních služeb, mohou subjekty s uděleným povolením 

k činnosti podle ZPS poskytovat pouze na základě oprávnění k činnosti nebankovního 

poskytovatele spotřebitelského úvěru.30  Tento závěr by znamenal, že je v takovém případě 

platební instituce povinna získat zvláštní oprávnění udělované podle ZSÚ.  

Jelikož je tendence vykládat pojem „činnosti související s poskytováním platebním 

služeb“ široce, je otázkou, kdy platební instituce již musí získat zvláštní oprávnění 

k poskytování spotřebitelských úvěrů a kdy jí postačí pouze povolení udělené podle ZPS. 

Pokud by poskytování spotřebitelských úvěrů mělo představovat, jak uvádí komentář k ZPS, 

pouze určitou doplňkovou činnost platební instituce vedle poskytování platebních služeb, 

kdy poskytování takových úvěrů musí bezpodmínečně souviset s poskytování platebních 

                                                 
29 BERAN, Jiří, DOLEŽALOVÁ, Daniela, STRNADEL, Dalibor, ŠTĚPÁNOVÁ, Alice. Zákon o platebním 
styku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 87. ISBN 978-80-7400-369-1. 
30 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 5 ze dne 27. 9. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
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služeb, pak by platební instituce byla jistě povinna získat zvláštní oprávnění k poskytování 

spotřebitelských úvěrů podle ZSÚ v případě, kdy by poskytování těchto úvěrů tvořilo 

minimálně stejně významnou část její činnosti, jako poskytování „klasických“ platebních 

služeb, nebo dokonce činnost hlavní.  

Rovněž je třeba vzít v úvahu, že za úvěr se pro účely ZPS považuje jakákoli forma 

dočasně poskytnutých peněžních prostředků. Definice úvěrů podle § 8 odst. 2 ZPS je tedy 

užší než definice (spotřebitelského) úvěru podle § 2 odst. 1 ZSÚ. Proto i tehdy, pokud 

by platební instituce poskytovala úvěr spočívající v jiné formě než v dočasně poskytnutých 

peněžních prostředcích, není dle mého názoru udělené povolení podle ZPS dostačující 

a potřebuje v takovém případě získat zvláštní oprávnění k poskytování spotřebitelských 

úvěrů podle ZSÚ. 

Oproti výše uvedenému je banka oprávněna poskytovat úvěry podle § 1 odst. 1 

písm. b) BankZ, a to bez dalšího. Jelikož se úvěrem podle § 1 odst. 2 písm. b) BankZ rozumí 

pouze dočasně poskytnuté peněžní prostředky v jakékoliv formě, je definice úvěru podle 

BankZ, stejně jako podle ZPS, užší oproti ZSÚ. Banka však může, na rozdíl od subjektů 

oprávněných k činnosti podle ZPS, vykonávat další činnosti uvedené v § 1 odst. 3 BankZ. 

Mezi takové patří např. finanční leasing. Jelikož je banka oprávněna vykonávat pouze 

taxativně uvedené činnosti v BankZ, resp. v jí udělené bankovní licenci, nelze uvažovat 

o dalším, širším rozsahu poskytování spotřebitelských úvěrů tak, jak by vyplývalo z § 2 odst. 1 

ZSÚ. Příkladem lze uvést především pasivní financování, tedy odložení či časové rozložení 

plateb za již poskytované služby.31 Výše uvedené platí také pro spořitelní a úvěrní družstvo, 

které je oprávněno kromě poskytování úvěrů svým členům podle § 1 odst. 2 písm. b) ZDruž 

vykonávat další činnosti uvedené v § 3 odst. 1 ZDruž včetně poskytování finančního leasingu, 

pokud jsou takové činnosti uvedeny v jemu uděleném povolení.  

Činnost nebankovního poskytovatele, stejně jako podmínky pro získání oprávnění 

k poskytování spotřebitelských úvěrů, je na rozdíl od poskytovatelů zmíněných v předchozích 

odstavcích zcela upravena v ZSÚ. Jak uvádí komentář, i ostatní poskytovatelé musí vedle 

                                                 
31 K tomu blíže viz SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. 
Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 6 an. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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nebankovního poskytovatele splňovat požadavky na ně kladené v ZSÚ,32 stejně jako musí 

vykonávat svoji činnosti v souladu s ustanoveními ZSÚ. 

Podle § 8 odst. 3 ZSÚ musí ostatní poskytovatelé (nikoli nebankovní) mimo jiné zavést 

a udržovat vyjmenované postupy a pravidla pro výkon své činnosti uvedené v § 15 ZSÚ. 

Výčet těchto postupů a pravidel souvisí přímo s poskytováním spotřebitelských úvěrů. 

Ostatní, nevyjmenované postupy a pravidla jsou tito poskytovatelé totiž zpravidla povinni 

dodržovat na základě zvláštních zákonů upravujících jejich činnost. Například řádné 

administrativní a účetní postupy uvedené v § 15 odst. 2 písm. a) ZSÚ je banka povinna 

dodržovat na základě § 8b odst. 1 písm. a) bod 3. BankZ, spořitelní a úvěrová instituce podle 

§ 7a odst. 1 písm. a) bod 3. ZDruž, platební instituce podle § 18 odst. 2 písm. a) bod 3. ZPS 

a instituce elektronických peněz podle § 52v odst. 2 písm. a) bod 3. ZPS. Všichni tito ostatní 

poskytovatelé jsou také například povinnými osobami podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů, na základě čehož jsou rovněž povinni dodržovat své povinnosti 

související s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

ve smyslu § 15 odst. 2 písm. e) ZSÚ.  

ZASTOUPENÍ 

Všichni poskytovatelé jsou podle § 8 odst. 1 ZSÚ oprávněni se při poskytování 

spotřebitelských úvěrů nechat zastoupit jedním či více taxativně vypočtenými zástupci. 

To ale neplatí pro činnosti, jejichž předmětem je samotný výkon práv a povinností 

ze smlouvy o spotřebitelském úvěru. Jak uvádí komentář, poskytovatel zde dokonce není 

při volbě svého zástupce omezen ani podmínkou taxativního výčtu možných zástupců, stejně 

jako podmínkou dodržení jejich odborné způsobilosti a důvěryhodnosti.33 Poskytovatel 

se může nechat zastoupit svým pracovníkem, dále samostatným zprostředkovatelem, 

vázaným zástupcem a zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru. 

Poskytovatelům ZSÚ udělil, na rozdíl od zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, největší 

míru svobody v možnosti nechat se zastoupit.  

                                                 
32 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 86. ISBN 978-80-7400-645-6. 
33 Ibidem, s. 86. 
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Jak znázorňuje níže uvedené schéma, zákonem umožněný nejširší způsob zastoupení 

představuje až čtyřstupňová struktura tvořená shora poskytovatelem, samostatným 

zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a jeho pracovníkem. Oproti tomu částečný či úplný 

zákaz řetězení zástupců platí u samostatného zprostředkovatele,34 a především pak 

u zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a vázaného zástupce, kteří jsou 

oprávněni nechat se zastoupit pouze svým pracovníkem, jinak jsou povinni vykonávat 

zprostředkovatelskou činnost sami. Vázaný zástupce je přitom oprávněn zastupovat 

jak poskytovatele, tak samostatného zprostředkovatele. 

Poskytovatelé jsou však v každém případě povinni zajistit, že jejich zástupci splňují 

podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti, a že si tyto odborné znalosti a dovednosti 

také udržují. Podle názoru uvedeného v komentáři tato povinnost neplatí pouze u takových 

osob, kterými se nechává poskytovatel bezprostředně zastupovat, ale rovněž u těch osob, 

kterými se nechá případně zastupovat i poskytovatelův bezprostřední zástupce.35 Jedinou 

výjimkou z výše uvedeného pravidla je situace, kdy se poskytovatel nechává zastoupit 

samostatným zprostředkovatelem a jeho případnými zástupci. Tehdy za splnění podmínek 

odborné způsobilosti a důvěryhodnosti a jejich udržování odpovídá sám samostatný 

zprostředkovatel.36  

  

                                                 
34 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 180. ISBN 978-80-7400-645-6. 
35 Ibidem, s. 87. 
36 Ibidem, s. 88. 
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Schéma č.1 

 

2.1.1 NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

Podmínky, za kterých mohou nebankovní poskytovatelé vykonávat svoji činnost, jsou 

uvedeny v § 7 až 15 ZSÚ. Jde o nově zavedenou kategorii osob v důsledku transpozice 

směrnice MCD, které původně poskytovaly spotřebitelské úvěry na základě svého 

živnostenského oprávnění k provozování živnosti vázané zavedené ZSÚ 2010.37 K úvěrům 

vyloučeným z působnosti ZSÚ 2010 přitom postačovala pouze živnost volná.38 Ta ostatně 

stále postačuje k poskytování těch úvěrů, které zůstaly vyloučeny ze ZSÚ. 

Nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru může být podle § 9 ZSÚ pouze 

právnická osoba, které udělila oprávnění Česká národní banka. Přestože k získání oprávnění 

k poskytování spotřebitelských úvěrů je nutné splnit mnohem méně požadavků než k získání 

bankovní licence, dochází tímto k výraznému zvýšení dohledu nad trhem spotřebitelských 

                                                 
37 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 9. In: 
psp.cz [online]. s. 111. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
38 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 2 ze dne 27. 9. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
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úvěrů a ochrany spotřebitele. Podle Hanzlíka proto mohou i v očích spotřebitelů získat 

nebankovní poskytovatelé větší důvěru než dosud.39 

Dle důvodové zprávy musí úspěšný žadatel o udělení oprávnění k poskytování 

spotřebitelského úvěru splňovat řadu kvalitativních a kvantitativních požadavků, které jsou 

uvedeny obdobně v ostatních právních předpisech upravujících činnosti subjektů 

na finančním trhu.40 

ZSÚ v tomto ohledu vyžaduje, aby měl nebankovní poskytovatel, jakožto právnická 

osoba, výlučně formu akciové společnosti, evropské společnosti, případně společnosti 

s ručením omezeným za předpokladu, že má zřízenu dozorčí radu se stejnými pravomocemi, 

které má ze zákona dozorčí rada akciové společnosti. Článek 35 směrnice MCD však 

členským státům uložil pouze povinnost zajistit, aby neúvěrové instituce podléhaly 

odpovídajícímu řízení o udělení oprávnění k činnosti, zápisu do registru a dohledu 

příslušného orgánu. Za neúvěrovou instituci se dle této směrnice považuje jakýkoli 

poskytovatel (věřitel), který není úvěrovou institucí,41 tedy není ve smyslu této směrnice 

podnikem, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních 

prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet.42 Žádné omezení v podobě 

vyžadované formy právnické osoby ze směrnice MCD však nevyplývá. Jedná se tedy o další 

regulaci zákonodárce, která má společně s ostatními předpoklady pro získání oprávnění, 

zejména pak s požadavkem na počáteční kapitál poskytovatele v minimální výši 

20 000 000 Kč, omezit celkový počet poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, učinit trh 

přehlednějším a usnadnit tak dohled ze strany ČNB.  

                                                 
39 HANZLÍK, Filip. Spotřebitelské úvěry nově. In: pravniradce.ihned.cz [online]. [cit. 2017-11-28] 
Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-65277700-spotrebitelske-uvery-nove 
40 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 10. In: 
psp.cz [online]. s. 112. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
41 K tomu blíže viz článek 4 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 
4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. 
42 K tomu blíže viz článek 4 odst. 1 bod 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky 
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 

http://www.pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65277700-spotrebitelske-uvery-nove
http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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Česká národní banka, jak uvádí komentář, rozhoduje podle § 11 odst. 1 ZSÚ o žádosti 

o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele ve správním řízení,43 pro které 

se subsidiárně použije úprava obsažená ve správním řádu.44 Řízení o udělení oprávnění 

k činnosti lze zahájit pouze na žádost, na rozdíl od řízení o odnětí oprávnění k činnosti, které 

se zahajuje z úřední povinnosti.  

Oproti obecné úpravě správního řízení však ZSÚ vymezuje několik odchylek. Žádost, 

která dále obsahuje zvláštní náležitosti stanovené vyhláškou,45 se podává výlučně 

elektronicky. ČNB pak při výkonu působnosti správního orgánu musí podle § 11 odst. 2 ZSÚ 

vydat rozhodnutí do 4 měsíců od zahájení řízení. I když je tato lhůta stanovena oproti obecné 

lhůtě ve správním řádu odlišně, i nadále platí § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), tedy že správní orgán vyřizuje věci 

bez zbytečných průtahů. Pokud ČNB neučiní v zákonné lhůtě 4 měsíců žádné rozhodnutí, 

ať už kladné či zamítavé, lze zjednat nápravu před její nečinností. Opatření proti nečinnosti 

České národní banky v takovém případě učiní z moci úřední nadřízený správní orgán, kterým 

je v souladu s předposlední větou § 178 odst. 2 SŘ samotná Bankovní rada ČNB. To, že má 

Česká národní banka postavení ústředního správního úřadu vyplývá podle komentáře ke SŘ 

například z toho, že lze proti jejím rozhodnutím podat rozklad.46 Opatření proti nečinnosti lze 

však učinit i v případě, kdy je z okolností zjevné, že Česká národní banka nedodrží čtyřměsíční 

lhůtu k vydání rozhodnutí anebo nebude v řízení řádně pokračovat. Sám žadatel může ještě 

před marným uplynutím lhůty k vydání rozhodnutí podat podnět adresovaný Bankovní radě 

ČNB, aby uplatnila opatření k nápravě před nečinností, po marném uplynutí lhůty 

je oprávněn podle § 80 odst. 3 SŘ Bankovní radu ČNB o to samé přímo požádat. 

Bankovní rada ČNB je podle § 80 odst. 4 SŘ formálně oprávněna učinit čtyři různá 

opatření k nápravě. V praxi je však dle mého názoru možné aplikovat pouze dvě z nich. 

Bankovní rada ČNB může především podle § 80 odst. 4 písm. a) SŘ přikázat nečinnému 

správnímu orgánu, tedy přímo samotné ČNB, aby ve stanovené lhůtě vydala rozhodnutí, 

                                                 
43 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 109. ISBN 978-80-7400-645-6. 
44 K tomu blíže viz § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
45 K tomu blíže viz vyhláška ČNB č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů 
podle zákona o spotřebitelském úvěru. 
46 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2016. s. 733. ISBN 978-80-7400-607-4. 
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případně učinila potřebná opatření ke zjednání nápravy, a dále může podle § 80 odst. 4 

písm. d) SŘ svým usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí. 

Bankovní rada ČNB však z povahy věci nemůže podle § 80 odst. 4 písm. c) SŘ delegovat věc 

na jiný správní orgán, jelikož pouze ČNB je ze zákona oprávněna o udělení oprávnění 

nebankovního poskytovatele rozhodovat. Stejně tak by si ani neměla věc atrahovat a sama 

o ní rozhodnout. Jak uvádí Jemelka a kolektiv, „k atrakci je třeba přistupovat uvážlivě, neboť 

dochází k posunu řádných a mimořádných opravných prostředků o jeden stupeň v hierarchii 

správních orgánů a například u ústředních správních orgánů by tato varianta měla být 

vyloučena.“47 Fakticky totiž není nad Bankovní radou ČNB žádný nadřízený správní orgán. 

Podle poslední věty § 178 odst. 2 SŘ by proto Bankovní rada ČNB rozhodovala o rozkladu 

podanému proti svému vlastnímu rozhodnutí vydaném v prvním stupni. Právě z toho důvodu 

by tento postup neměla dle mého názoru Bankovní rada ČNB využívat, byť ho SŘ ani zákon 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZČNB“) 

v ustanovení § 5 odst. 2 výslovně nezakazuje. 

Skutečnost, že se žadatel o udělení oprávnění domáhal nápravy před nečinností ČNB, 

je pak také jednou z obligatorních podmínek, aby se mohl případně domáhat ochrany 

před nečinností ve správním soudnictví prostřednictvím žaloby proti nečinnosti ČNB podle 

§ 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „SŘS“).48 Rovněž je možné uvažovat o odpovědnosti státu za škodu způsobenou 

nesprávným úředním postupem v podobě nevydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě 

a povinnosti k její náhradě.49 Mikule a Kopecký jsou toho názoru, že zde již nejsou stanoveny 

žádné zvláštní podmínky pro uplatnění výše uvedeného nároku v podobě vyčerpání 

případných prostředků právní ochrany.50 

 

Jak uvádí komentář k ZSÚ, pokud ČNB ve lhůtě vydá kladné rozhodnutí, zapíše ČNB 

nebankovního poskytovatele do příslušného registru a odchylně od SŘ žádné písemné 

                                                 
47 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2016. s. 454. ISBN 978-80-7400-607-4. 
48 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 8 Ans 2/2012. 
49 K tomu blíže viz § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. 
50 MIKULE, Vladimír, KOPECKÝ, Martin In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 
9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 441. ISBN: 978-80-7400-624-1. 
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rozhodnutí nevyhotovuje, pouze neprodleně o této skutečnosti žadatele elektronicky 

informuje.51 Tento postup ČNB je plně v souladu s § 67 odst. 2 SŘ, který stanoví, 

že se rozhodnutí písemně nevyhotovuje, pokud tak určí zvláštní zákon. Právní moci takové 

rozhodnutí nabývá okamžikem zápisu nebankovního poskytovatele do registru.52 Ačkoliv 

se o vykonatelnosti takového rozhodnutí ZSÚ nezmiňuje, je takto vydané rozhodnutí 

vykonatelné rovněž nabytím právní moci dle § 74 odst. 1 SŘ. Ve skutečnosti však bylo již 

vykonáno právě oním zápisem do registru poskytovatelů. 

Rozpor mezi právní úpravou ZSÚ a SŘ však nastává jinde. Ustanovení § 71 odst. 2 SŘ 

definuje „vydání“ rozhodnutí tak, že se jedná buď o předání stejnopisu písemného 

vyhotovení rozhodnutí k doručení, případně ústním vyhlášením, dále vyvěšením veřejné 

vyhlášky anebo poznamenáním usnesení do spisu v případě, že se poznamenává do spisu. 

Pokud ZSÚ v § 11 odst. 2 tvrdí, že ČNB rozhodnutí o žádosti nebankovního poskytovatele 

k udělení oprávnění vydá, ČNB splní tuto podmínku de facto pouze tehdy, pokud žádost 

zamítne. Když ČNB žádosti nebankovního poskytovatele plně vyhoví, rozhodnutí se písemně 

nevyhotovuje a žadatel se pouze zapíše do registru. Podle Jemelky a kolektivu však 

ve skutečnosti o vydání rozhodnutí ve smyslu SŘ ani nešlo, ale pouze o faktického provedení 

určitého úkonu.53 Jedná se tedy o další z řady příkladů, kdy je úprava správního práva 

nekonzistentní a zasloužila by si revidovat.  

Zamítavé rozhodnutí se oproti pozitivnímu podle § 72 odst. 1 SŘ písemně vyhotoví 

a doručí účastníkům řízení. Rozhodnutí tedy bude vydané předáním stejnopisu k doručení 

do vlastních rukou. Teoreticky lze rovněž uvažovat o ústním vyhlášením negativního 

rozhodnutí, jelikož ZSÚ nevylučuje možnost nařízení ústního jednání. Lze však pochybovat 

o využití tohoto institutu v praxi. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti nabývá právní moci 

a současně vykonatelnosti doručením jeho písemného vyhotovení. Proti takovému 

                                                 
51 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 115. ISBN 978-80-7400-645-6. 
52 Ibidem, s. 115. 
53 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2016. s. 358. ISBN 978-80-7400-607-4. 
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rozhodnutí ČNB, jak uvádí komentář, lze rovněž podat rozklad.54 Negativní rozhodnutí navíc 

netvoří podle § 101 písm. b) SŘ překážku věci rozhodnuté a lze podat žádost o udělení 

oprávnění znovu. 

V řízení o žádosti o udělení oprávnění lze však dle mého názoru rozhodnout čtyřmi 

možnými způsoby. Kromě výše uvedeného případu, kdy ČNB žádosti v plném rozsahu vyhoví, 

čímž zapíše žadatele do příslušného registru, a kdy ČNB žádost zamítne, rovněž může 

teoreticky nastat třetí situace, kdy ČNB vyhoví žádosti pouze z části. Jak vyplývá 

z doporučeného formuláře k podávání žádosti o udělení oprávnění nebankovního 

poskytovatele,55 žadatel může prostřednictvím jedné žádosti žádat o udělení oprávnění 

jak k poskytování spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení, vázaných spotřebitelských 

úvěrů, tak spotřebitelských úvěrů na bydlení. Odbornou zkoušku lze přitom složit nejen 

kombinovaně, ale vždy pro každou skupinu spotřebitelských úvěrů zvlášť. Lze si tak v krajním 

případě představit situaci, kdy žadatel podá žádost o udělení oprávnění k poskytování všech 

výše uvedených typů spotřebitelských úvěrů, nicméně se mu podaří v řízení prokázat 

odbornou způsobilost pouze k některým z nich a tento nedostatek se žadateli nepodaří 

v řízení odstranit. V souladu se zásadou uvedenou v § 6 odst. 2 SŘ by ČNB měla postupovat 

tak, aby žadateli nevznikaly zbytečné náklady tím, že jeho žádost zcela zamítne. Přestože 

Slanina a kolektiv považují za nemožné, aby bylo žádosti ze strany ČNB vyhověno jen 

z části,56 jsem toho názoru, že lze minimálně na teoretické úrovni uvažovat o oddělení 

té části žádosti, která trpí vadami, od bezvadné části, ohledně které lze vydat kladné 

rozhodnutí. Čtvrtým způsobem, jakým může řízení o udělení oprávnění skončit, je jeho 

zastavení podle § 66 SŘ např. z toho důvodu, že žadatel vzal svoji žádost zpět. 

Jelikož ZSÚ nevylučuje souběh jednoho oprávnění k poskytování spotřebitelských 

úvěrů a zároveň jednoho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů, nebankovní 

                                                 
54 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 117. ISBN 978-80-7400-645-6. 
55 K tomu blíže viz doporučený formulář ČNB k podávání žádosti o udělení oprávnění nebankovního 
poskytovatele spotřebitelského úvěru. cnb.cz [online]. [cit. 2017-11-28] 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/po
volovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/NPSU_opravneni.pdf. 
56 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 116. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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poskytovatel může být rovněž v jedné osobě současně zprostředkovatelem spotřebitelského 

úvěru pro jiného poskytovatele. V případě, kdy žadatel podá jak žádost o udělení oprávnění 

k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, tak žádost o udělení 

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, dle mého 

názoru povaha věci, účel řízení ani ZSÚ nevylučuje, aby ČNB vedla o těchto dvou žádostech 

společné řízení podle § 140 SŘ. Žadatel rovněž může předložit přílohy, které jsou shodné 

pro oba druhy žádostí, pouze jednou a v druhé žádosti na ně pouze odkázat.  

Oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů vzniká až dnem zápisu žadatele 

do registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. ČNB je přitom povinna 

o této žádosti rozhodnout do 4 měsíců od jejího podání. Tato lhůta však běží za předpokladu, 

že ČNB řízení spolu s výzvou k odstranění vad žádosti podle § 45 odst. 2 SŘ nepřerušila. 

V opačném případě se podle § 65 SŘ 4měsíční lhůta staví a neskončí dříve než za 15 dnů ode 

dne, kdy přerušení řízení skončilo. Fakticky však není nijak vyloučeno, aby žadatel uvedl 

rovněž i konkrétní datum v rámci zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ČNB, ke kterému si 

přeje oprávnění ať už z jakýchkoli důvodů udělit, a to pro případ, kdy by ČNB mohla o žádosti 

vydat rozhodnutí i dříve než uplynutím stanovené lhůty. V opačném případě lze logicky 

usoudit, že by se přání žadatele stalo bezpředmětným. Oprávnění nebankovního 

poskytovatele trvá podle § 12 ZSÚ do konce pátého kalendářního roku následujícím 

po kalendářním roce, ve kterém takové oprávnění vzniklo. Proti časově omezenému trvání 

účinků oprávnění se lze bránit včasným zaplacením správního poplatku, čímž dojde 

k prodloužení oprávnění o dalších 60 měsíců, jinak oprávnění podle § 12 ZSÚ zaniká. 

Subjekty oprávněné k poskytování spotřebitelských úvěrů do 30. 11. 2016 mohou 

podle § 169 ZSÚ pokračovat ve své činnosti na základě živnostenského oprávnění 

až do té doby, než ČNB rozhodne o jejich podané žádosti o udělení oprávnění k poskytování 

spotřebitelského úvěru podle ZSÚ. Tuto žádost bylo nutné podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti ZSÚ, tedy nejpozději do 1. 3. 2017. Při zmeškání této lhůty oprávnění 

k poskytování spotřebitelských úvěrů bez dalšího zaniklo. ČNB byla následně podle § 174 ZSÚ 

povinna nejpozději do 1. 4. 2017 oznámit všem příslušným živnostenským úřadům, kteří 

držitelé živnostenského oprávnění včas požádali o udělení oprávnění k činnosti podle ZSÚ, 

aby mohl živnostenský úřad vyznačit zánik jejich živnostenských oprávnění. Ostatní subjekty 
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tedy mohou poskytovat spotřebitelský úvěr i nadále v tzv. přechodném režimu, nejpozději 

však do 1. 6. 2018 ode dne nabytí účinnosti ZSÚ. Přestože je ČNB povinna rozhodnout o jimi 

podané žádosti ve lhůtě 15 měsíců ode dne jejího přijetí, lze se pro případ, že by takové 

rozhodnutí ve lhůtě nevydala, bránit před její nečinností, jak bylo uvedeno výše. 

Dle komentáře však po marném uplynutí lhůty 18 měsíců přechodný režim končí a žadatel 

není oprávněn vykonávat svoji činnost, i když o jeho žádosti nebylo dosud rozhodnuto.57 

ČNB následně znovu informuje příslušný živnostenský úřad, který vyznačí zánik 

živnostenského oprávnění bez ohledu na to, zda ČNB o žádosti o udělení oprávnění podle 

ZSÚ rozhodla kladně či zamítavě. Přestože může přechodné období trvat až po dobu 18 

měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ, resp. i déle, pokud bylo řízení přerušeno, žadatelé jsou 

povinni začít dodržovat pravidla vyplývající pro ně ze ZSÚ mnohem dříve. Jak uvádí ČNB, 

potřeba nastavit určité přechodné období byla totiž podmíněna tím, že zákonodárce 

neumožnil přijímání, natož rozhodování o žádostech o udělení oprávnění k činnosti podle 

ZSÚ dříve, než nabyl účinnosti.58 

2.2 OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

Zprostředkováním spotřebitelského úvěru se podle § 3 odst. 1 písm. b) ZSÚ rozumí 

kromě samostatného sjednávání spotřebitelského úvěru také jeho nabízení, předkládání 

návrhů, provádění přípravných prací včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání 

spotřebitelského úvěru, jakož i výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru osobou, která smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru 

se spotřebitelem uzavřela. Jedná se tedy o totožný výčet činností jako u poskytování 

spotřebitelského úvěru. Jak je uvedeno v komentáři, zprostředkovatel však oproti 

poskytovateli jedná jako podnikatel buď jménem a na účet poskytovatele nebo jménem 

                                                 
57 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
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a na účet spotřebitele s výjimkou výkonu práv a plnění povinností ze smlouvy 

o zprostředkování spotřebitelského úvěru.59 

Osobami oprávněnými zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jsou pouze ty subjekty, 

které jsou taxativně uvedené v § 16 ZSÚ, a to samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 

zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru anebo zahraniční zprostředkovatel. 

Výše uvedené zprostředkovatele lze rozlišit podle základních charakteristických 

vlastností, a to pro jaký subjekt mohou svoji činnost vykonávat, s čímž souvisí i rozsah 

předmětu jejich činnosti, tedy obsah těchto právních vztahů. 

Samostatný zprostředkovatel je podle § 17 odst. 2 ZSÚ oprávněn při zprostředkování 

spotřebitelského úvěru zastupovat nejen neomezený počet poskytovatelů, ale i spotřebitele. 

Může totiž zprostředkovávat jakýkoli spotřebitelský úvěr, který je nabízen alespoň jedním 

poskytovatelem, se kterým má uzavřenou písemnou smlouvu, ale také jakýkoli 

spotřebitelský úvěr, jehož poskytnutí, resp. zprostředkování poptává spotřebitel a s kterým 

za tím účelem uzavřel spotřebitel předmětnou smlouvu. 

Vázaný zástupce je oproti samostatnému zprostředkovateli mnohem více limitován, 

jelikož je podle § 27 odst. 2 ZSÚ oprávněn zastupovat pouze jednu jedinou osobu. 

Jako vázaný zástupce si však může vybrat, zda bude podle § 3 odst. 1 písm. f) bod 1 ZSÚ 

vykonávat svoji činnost buď přímo pro poskytovatele, nebo pro samostatného 

zprostředkovatele. V takovém případě pak neplatí zákaz řetězení zprostředkovatelů, 

jak vyplývá ze schématu č. 1. Důvodová zpráva k ZSÚ zmiňuje, že je vázaný zástupce 

v předmětu činnosti omezen logicky pouze v tom rozsahu, že může zprostředkovávat jen 

takový spotřebitelský úvěr, který je poskytován jím zastoupeným poskytovatelem, nebo 

který je zprostředkováván jím zastoupeným samostatným zprostředkovatelem.60 

                                                 
59 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
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Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je podle komentáře oprávněn 

oproti vázanému zástupci zastupovat neomezený počet poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů, pokud s nimi má uzavřenou písemnou smlouvu.61 Může ovšem zprostředkovávat 

pouze tzv. vázané spotřebitelské úvěry, které jsou určené k financování jím prodávaného 

zboží nebo poskytovaných služeb. 

Zahraniční zprostředkovatel také není omezen z hlediska subjektu, jelikož může 

zastupovat neomezený počet poskytovatelů, kteří mají své sídlo v České republice. 

Oproti tomu je oprávněn podle § 48 odst. 3 ZSÚ zprostředkovávat pouze spotřebitelské 

úvěry na bydlení. Důvod tohoto omezení je prostý. Zahraniční prvek zprostředkování 

spotřebitelských úvěrů nebyl ve směrnici CCD vůbec předvídán, proto se oprávnění 

zahraničního zprostředkovatele vztahují pouze na spotřebitelské úvěry na bydlení, které 

upravila směrnice MCD.62 

Osoba, která byla oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr před nabytím 

účinnosti ZSÚ, je podle § § 170 odst. 1, resp. dle § 171 odst. 1 ZSÚ oprávněna pokračovat 

ve své činnosti, než ČNB rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného 

zprostředkovatele nebo provede zápis vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného 

spotřebitelského úvěru do příslušného registru anebo informuje zastoupeného 

o neprovedení tohoto zápisu, jestliže do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ podala 

žádost o udělení takového oprávnění nebo byla zastoupeným oznámena jako vázaný 

zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Jak uvádí komentář, 

všichni výše uvedení zprostředkovatelé mohou, na rozdíl od poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů, vykonávat svoji činnosti v přechodném režimu až do doby, než ČNB skutečně vydá 

rozhodnutí či provede příslušný zápis, i kdyby překročila k tomu stanovenou lhůtu.63 

Ustanovení § 170 odst. 2 ZSÚ, upravující žádosti osob, které byly oprávněné 

zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení před nabytím účinnosti ZSÚ stanoví, 

že: „O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté 
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62 Ibidem, s. 260. 
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žádosti ČNB rozhodne nebo vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného 

spotřebitelského úvěru zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu 

ve lhůtě 15 měsíců části druhá a třetí SŘ se nepoužijí.“ Stejně tak stanoví § 171 odst. 2 ZSÚ 

ohledně žádosti samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce k oprávnění 

zprostředkování spotřebitelských úvěrů na bydlení. Dle mého názoru zní obě ustanovení 

poněkud nepřesně. ČNB dle § 19 ZSÚ rozhoduje v řízení o žádosti o udělení oprávnění 

k činnosti samostatného zprostředkovatele podle SŘ včetně jeho druhé a třetí části a není 

důvod se domnívat, že by se v řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného 

zprostředkovatele, který svoji činnost již vykonával před dnem nabytí účinnosti ZSÚ zcela 

nesystematicky podle části druhé a třetí SŘ nepostupovalo, jak by mohlo na první pohled 

vyplývat. Dané ustanovení je tedy nutné vykládat tak, že se část druhá a třetí SŘ neužije 

pouze v případě, kdy ČNB zapisuje vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného 

spotřebitelského úvěru do příslušného registru nebo naopak informuje o neprovedení 

takového zápisu, jako tomu je v § 29 odst. 3, resp. v § 39 odst. 3 ZSÚ.  

ČNB zapíše do registru i vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného 

spotřebitelského úvěru, kterého oznámil ten, který byl dříve oprávněn poskytovat nebo 

zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, pokud včas 

požádal o udělení oprávnění bankovního nebo nebankovního poskytovatele anebo 

samostatného zprostředkovatele, neboť nelze dle názoru uvedeného v komentáři čekat 

na vydání rozhodnutí ČNB, k čemuž běží až 15měsíční lhůta.64  

ČNB je rovněž povinna do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ obdobně jako 

v případě poskytovatelů oznámit živnostenskému úřadu, kteří držitelé živnostenského 

oprávnění požádali o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byli 

oznámeni k činnosti vázaného zástupce či zprostředkovatele vázaného spotřebitelského 

úvěru a zároveň, byť zde již ZSÚ nestanoví žádnou lhůtu, jak o této žádosti ČNB rozhodla 

nebo zda ČNB provedla zápis. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vyznačí podle 

§ 174 odst. 4 ZSÚ v živnostenském rejstříku zánik příslušného živnostenského oprávnění. 

                                                 
64 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 796. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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2.2.1 SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL 

Samostatným zprostředkovatelem je osoba, která je držitelem oprávnění k činnosti 

samostatného zprostředkovatele vydaného ČNB, v rámci kterého podle § 17 odst. 2 ZSÚ 

zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě smlouvy uzavřené buď s poskytovatelem 

spotřebitelského úvěru, nebo se spotřebitelem. Udělené oprávnění trvá do konce 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl žadatel zapsán 

do registru samostatných zprostředkovatelů a prodlužuje se podle § 20 odst. 2 ZSÚ o dalších 

12 měsíců včasným zaplacením správního poplatku. 

Samostatný zprostředkovatel vykonává svoji činnost buď sám nebo prostřednictvím 

svých pracovníků, či vázaných zástupců. Výkladem a contrario § 18 odst. 1 písm. d) ZSÚ, 

obdobně jako § 29 odst. 1 písm. a) ZSÚ však nelze vyloučit, aby se poskytovatel v jedné 

osobě stal rovněž i samostatným zprostředkovatelem pro jiného poskytovatele. Je však 

otázkou, jak v takovém případě přistoupit k možnosti zastoupení této osoby. 

Jako poskytovatel může využít nejširšího rozsahu oprávnění spočívající v až čtyřstupňové 

struktuře subjektů přes samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a pracovníky. 

Jako samostatný zprostředkovatel se může nechat zastoupit nanejvýš svým pracovníkem 

nebo vázaným zástupcem a jeho pracovníkem.  

Jelikož ZSÚ připouští souběh oprávnění k poskytování a zprostředkování 

spotřebitelského úvěru a zároveň výslovně nezakazuje nebo nelimituje velmi široké možnosti 

zastoupení poskytovatelů, jsem toho názoru, že se tyto modality zastoupení nevylučují ani 

v případě, kdy poskytovatel vykonává zároveň činnost samostatného zprostředkovatele 

v jedné osobě. Pokud bychom takový zákaz dovodili, popřeli bychom právě zákonem i praxí 

předvídanou širokou sít zprostředkovatelů zastupujících bankovní i nebankovní 

poskytovatele. Poskytovatel je však v takovém případě povinen rozlišovat v činnostech, které 

vykonává. Při poskytování spotřebitelských úvěrů, které sám poskytuje, se může nechat 

zastoupit zcela libovolně tak, jak mu to ZSÚ umožňuje. Činnost spočívající ve zprostředkování 

spotřebitelských úvěrů od jiného poskytovatele, kterou vykonává jako samostatný 

zprostředkovatel, musí vykonávat buď sám, přes své pracovníky nebo případně přes vázané 

zástupce, aby byla dodržena maximální povolená hierarchie subjektů dle ZSÚ.  
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Řízení o žádosti o udělení oprávnění rovněž probíhá za stejných podmínek jako 

u nebankovního poskytovatele, jak bylo popsáno výše. Rozdílem však je, že ZSÚ neuložil ČNB 

žádnou lhůtu po vydání takového rozhodnutí jako v § 11 odst. 2 ZSÚ. Jak zmiňuje komentář, 

subsidiárně se použije § 71 SŘ, čímž vzniká ČNB povinnost rozhodnout o žádosti 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, s tím, že lze tuto lhůtu za podmínek 

stanovených tamtéž prodloužit.65 Případná ochrana před nečinností ČNB se však i nadále 

uplatní v plném rozsahu, jak bylo popsáno výše v případě nebankovního poskytovatele.  

Na rozdíl od všech ostatních subjektů činných dle ZSÚ musí být samostatný 

zprostředkovatel nově po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti 

nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z jeho zákonných povinností, 

a to tak, aby jeho případná spoluúčast podle § 21 ZSÚ nepřekročila buď 5 000 Kč nebo 

1 % sjednaného limitu pojistného plnění. Minimální limit pojistného plnění je stanoven 

v čl. 1 Nařízení, a to na částku 460 000 EUR na každou jednotlivou pojistnou událost 

a zároveň celkem 750 000 EUR na všechny pojistné události za kalendářní rok. Jelikož částka 

odpovídající 1 % z výše uvedeného minimálního pojistného plnění je mnohem vyšší 

než alternativní limit spoluúčasti ve výši 5 000 Kč, je tato úprava nelogická, protože 

i spoluúčast převyšující 5 000 Kč, ale nižší než částka odpovídající 1 % pojistného plnění vždy 

splní zákonná kritéria. V daném případě by dle mého názoru postačilo ponechání údaje 

o spoluúčasti nepřevyšující 1 % z pojistného plnění, jako je tomu např. v případě 

pojišťovacích zprostředkovatelů v § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZPojZpr“). 

Komentované ustanovení § 21 ZSÚ ukládá samostatnému zprostředkovateli 

povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu 

způsobenou porušením některé z jeho povinností stanovených v ZSÚ. Jak doplňuje 

komentář, takto způsobenou škodu je oprávněn samostatný zprostředkovatel nahradit 

spotřebiteli právě z pojistného plnění.66 Domnívám se, že se musí pojistná smlouva, 

                                                 
65 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 167. ISBN 978-80-7400-645-6. 
66 Ibidem, s. 173. 
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s ohledem na znění ZSÚ vztahovat pouze na škodu způsobenou spotřebiteli, nikoli třetím 

osobám, a to ani poskytovateli, jak nesprávně uvádí komentář.67 

Samostatný zprostředkovatel však není povinen vykonávat svoji činnost pouze 

osobně. Je oprávněn nechat se zastoupit nejen svým pracovníkem, k čemuž z logiky věci 

zpravidla dojde, pokud je samostatný zprostředkovatel právnickou osobou, ale rovněž 

vázaným zástupcem. Samostatný zprostředkovatel je i tehdy povinen nahradit škodu jimi 

způsobenou, ať už podle § 2914 OZ v případě škody způsobené jeho pracovníky, či podle 

§ 36 ZSÚ v případě škody způsobené jeho vázaným zástupcem. Přestože tedy zastoupený 

samostatný zprostředkovatel vykonává svoji činnost prostřednictvím vázaného zástupce, 

nezbavuje se tím dle názoru uvedeného v komentáři odpovědnosti za řádný výkon své 

činnosti.68 I když tedy například vázaný zástupce poskytne spotřebiteli ze svého vlastního 

rozhodnutí radu v rozporu s § 85 ZSÚ, použije při zprostředkování spotřebitelského úvěru 

spotřebiteli v rozporu s § 129 ZSÚ telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou nebo, aniž by to 

samostatný zprostředkovatel po něm vyžadoval, váže uzavření smlouvy o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru na uzavření jiné smlouvy v rozporu s § 130 ZSÚ, v důsledku čehož 

vznikne spotřebiteli škoda, neodpovídá za tuto škodu vázaný zástupce, ale samostatný 

zprostředkovatel. Podle mého názoru však nelze, s ohledem na znění § 21 odst. 1 ZSÚ, dojít 

k závěru, že povinné pojištění samostatného zprostředkovatele má ze zákona krýt i škody 

způsobené vázaným zástupcem, který porušil povinnost uloženou ZSÚ právě také jemu, 

nikoli jen samostatnému zprostředkovateli. 

Důvodová zpráva i komentář hovoří v souvislosti s povinným pojištěním 

samostatného zprostředkovatele pouze o odpovědnosti samostatného zprostředkovatele 

za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti,69 o škodě způsobené jeho zástupcem, která 

se mu sice ve svém důsledku rovněž přičítá, však oba zdroje mlčí.  

                                                 
67 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 173. ISBN 978-80-7400-645-6. 
68 Ibidem, s. 194. 
69 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 21. In: 
psp.cz [online]. s. 114. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf; 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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Pro srovnání ZPojZpr ukládá povinnost uzavřít obdobnou pojistnou smlouvu 

pojišťovacím zprostředkovatelům a samostatným likvidátorům pojistných událostí pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jejich činnosti, přičemž ti jsou povinni uzavřít 

takovou pojistnou smlouvu, aby se pojištění vztahovalo i na odpovědnost osob, které 

je zastupují.70 Rovněž zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, uložil 

advokátům povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za újmu, kterou 

sami způsobili klientovi nejen v souvislosti s výkonem advokacie, ale i tehdy, byla-li újma 

způsobena klientovi jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným 

advokátem.71 ZSÚ však k tomu, že by měla povinně uzavíraná pojistná smlouva zahrnovat 

rovněž případ odpovědnosti za škodu, která by byla způsobena vázanými zástupci 

samostatných zprostředkovatelů, a která se jim sice bude přičítat, nic neuvádí. Pokud 

by zákonodárce zamýšlel, aby povinné pojištění samostatného zprostředkovatele skutečně 

zahrnovalo i takové případy, uvedl by tak výslovně v ZSÚ, stejně jako v jiných právních 

předpisech.  

 Na rozdíl od pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných 

událostí, kteří jsou povinni k žádosti o zápis do registru přiložit pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jejich činnosti,72 však samostatný 

zprostředkovatel takto činit nemusí, jelikož ZSÚ, § 4 prováděcí vyhlášky73 ani metodika ČNB74 

žádnou takovou podmínku nestanoví. Přestože by tak šlo možná dovodit z ustanovení 

§ 19 odst. 1 ZSÚ, podle kterého žádost samostatného zprostředkovatele obsahuje mimo jiné 

údaje o splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto 

zákonem, a ke které se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek, mezi které patří 

                                                                                                                                                         
také SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 173. ISBN 978-80-7400-645-6. 
70 K tomu blíže viz § 27 odst. 2 písm. b) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. 
71 K tomu blíže viz § 24 a 24a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
72 K tomu blíže viz § 15 odst. 3 písm. c) a odst. 5 písm. c) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. 
73 K tomu blíže viz vyhláška ČNB č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů 
podle zákona o spotřebitelském úvěru. 
74 K tomu blíže viz metodika ČNB k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele. cnb.cz [online]. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytov
atele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_SZ.pdf. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_SZ.pdf
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_SZ.pdf
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i povinné pojištění, je nutné toto ustanovení vykládat společně s § 18 ZSÚ. ČNB totiž udělí 

žadateli oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, pokud splní pět taxativně 

vypočtených podmínek v § 18 odst. 1 ZSÚ, které se nijak nezmiňují o povinnosti přiložit 

pojistnou smlouvu. Pro tento závěr hovoří i taxativní výčet podrobností žádosti uvedený 

ve výše zmíněné vyhlášce.   

Určitou pojistkou pro případy, kdy samostatnému zprostředkovateli bude uděleno 

ČNB oprávnění k činnosti v době, kdy nebude mít podle § 21 ZSÚ povinně sjednanou 

pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou spotřebiteli porušením 

některé z jeho zákonných povinností, a to s alespoň nejnižším zákonem připuštěným limitem 

pojistného plnění a zároveň s maximální možnou spoluúčastí samostatného 

zprostředkovatele, by mohlo být ustanovení § 149 odst. 1 písm. i) ZSÚ, které se sjednáním 

takové pojistné smlouvy v rozporu s § 21 ZSÚ spojuje odpovědnost za přestupek s možností 

uložení pokuty až do výše 20 000 000 Kč.  Je však otázkou, zda je možné uvedenému 

ustanovení rozumět také tak, že přestupek byl spáchán nejen v případě, kdy byla sjednána 

pojistná smlouva buď s pojistným limitem nižším než zákonem stanoveným nebo s povinnou 

spoluúčastí vyšší než zákonem dovolenou, ale i v případě, kdy pojistná smlouva nebyla 

sjednána vůbec. Domnívám se, že smyslem uvedeného ustanovení nemělo být pouze 

potrestat ty zprostředkovatele, kteří si pojistnou smlouvu sjednali, byť takovou, která 

neodpovídá požadavkům zákona, a ty zprostředkovatele, kteří si žádnou pojistnou smlouvu 

nesjednali, nijak nepotrestat. Jelikož však nelze rozšiřovat odpovědnost za přestupek 

v souladu se zásadami nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege a zákazu analogie 

při rozšiřování skutkových podstat v neprospěch pachatele, které se uplatní i ve správním 

trestání,75 lze dle mého názoru přestupek spáchat jen tehdy, kdy taková pojistná smlouva 

sjednána byla, ovšem s nesprávnými náležitostmi. Ke stejnému závěru došel i komentář.76  

Přestože je možné jim v tuto chvíli uložit ze strany ČNB nápravné opatření spočívající 

v uložení povinnosti sjednat takovou pojistnou smlouvu,77 není možné ponechat ještě více 

                                                 
75  HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 295. 
ISBN: 978-80-7400-624-1. 
76 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 174. ISBN 978-80-7400-645-6. 
77 Ibidem, s. 174. 
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nepoctivé zprostředkovatele, kteří se nijak nezajistili pro případ náhrady škody spotřebiteli, 

bez sankce. Uvedené ustanovení je tudíž potřeba při nejbližší novele změnit.  

Jak bylo uvedeno výše, samostatný zprostředkovatel se může nechat 

při zprostředkování zastoupit svým pracovníkem nebo vázaným zástupcem a případně jeho 

pracovníkem. V takovém případě je ale povinen zajistit, že tyto osoby, stejně jako on, trvale 

splňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti a průběžně si je udržují. 

Pouze v případě výkonu práv a plnění ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru 

podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 5. ZSÚ se může nechat samostatný zprostředkovatel zastoupit 

zcela libovolně kýmkoli bez ohledu na jeho odbornost či důvěryhodnost.78 

Otázkou je, zda činnost samostatného zprostředkovatele mohou vykonávat 

např. i pojišťovny. Nejen že by musely podle Karfíkové a Vybírala splnit všechny předpoklady 

kladené na samostatné zprostředkovatele podle ZSÚ a zároveň získat oprávnění k této 

činnosti udělené ČNB, ale rovněž dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 277/2009 Sb., 

o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPoj“). Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. f) 

ZPoj lze dovodit, že by pojišťovny mohly zprostředkovávat jen takové spotřebitelské úvěry, 

v rámci kterých výkon této činnosti přímo vyplývá z pojišťovací činnosti.79 

2.2.2 VÁZANÝ ZÁSTUPCE 

Vázaný zástupce je osoba, která je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr 

výhradně pro jednoho zastoupeného, kterým může být buď poskytovatel, nebo samostatný 

zprostředkovatel. Podle Slaniny a kolektivu tak může vázaný zástupce činit na základě 

libovolného písemného smluvního ujednání80 s výjimkou pracovněprávního vztahu, prokury 

a smlouvy o výkonu funkce v orgánu zastoupeného, jelikož v takovém případě by se tuto 

osobu pohlíželo dle § 3 odst. 1 písm. h) ZSÚ místo vázaného zástupce jako na pracovníka. 

                                                 
78 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 180. ISBN 978-80-7400-645-6. 
79 KARFÍKOVÁ, Marie, VYBÍRAL, Roman. Nový zákon o spotřebitelském úvěru ve vazbě na sektor 
pojišťovnictví. Pojistné rozpravy, Česká asociace pojišťoven. č. 34/2017. s. 50 an. ISSN 0862-6162. 
80 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 194. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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Jak je přiblíženo v důvodové zprávě k ZSÚ, pokud vázaný zástupce zastupuje 

poskytovatele spotřebitelského úvěru, je oprávněn zprostředkovávat pouze ty spotřebitelské 

úvěry, které jím zastoupený poskytovatel poskytuje. Oproti tomu při zastoupení 

samostatného zprostředkovatele je oprávněn zprostředkovávat všechny spotřebitelské 

úvěry, které je oprávněn zprostředkovávat jím zastoupený samostatný zprostředkovatel, 

pokud k nim má vázaný zástupce sám odbornou způsobilost.81   

Jak bylo uvedeno výše, vázaný zástupce vykonává svoji činnost výhradně sám, 

případně se může nechat zastoupit svým pracovníkem, nikým jiným. Slanina a kolektiv 

doplňují, že ZSÚ ovšem nevylučuje, aby se poskytovatel v jedné osobě stal rovněž vázaným 

zástupcem pro jiného poskytovatele či samostatného zprostředkovatele.82 Je tedy otázkou, 

jak v takovém případě přistoupit k možnosti zastoupení této osoby. Jako poskytovatel může 

využít nejširší ho oprávnění spočívající v až čtyřstupňovém zastoupení přes samostatné 

zprostředkovatele, vázané zástupce a pracovníky. Jako vázaný zástupce je však ze všech 

subjektů limitován nejvíce, když se může nechat zastoupit nanejvýš svým pracovníkem.   

Jelikož ZSÚ takovou situaci připouští a zároveň výslovně nezakazuje nebo nelimituje 

jinak velmi široké možnosti zastoupení poskytovatelů, jsem toho názoru, že se tyto modality 

zastoupení nevylučují ani v případě, kdy poskytovatel vykonává zároveň činnost vázaného 

zástupce v jedné osobě. Pokud bychom takový zákaz dovodili, popřeli bychom právě 

zákonem i praxí předvídanou širokou sít zprostředkovatelů zastupujících bankovní 

i nebankovní poskytovatele. Poskytovatel je však v takovém případě povinen rozlišovat 

v činnostech, které vykonává. Při poskytování spotřebitelských úvěrů, které sám poskytuje, 

se může nechat zastoupit zcela libovolně. Činnost spočívající ve zprostředkování 

spotřebitelských úvěrů od jiného poskytovatele nebo samostatného zprostředkovatele, 

kterou vykonává tento poskytovatel jako vázaný zástupce, musí vykonávat výlučně sám 

nebo prostřednictvím svých pracovníků.   

                                                 
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 29. In: 
psp.cz [online]. s. 116. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
82 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 199. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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Oprávnění k činnosti vzniká vázanému zástupci zápisem do registru ČNB, který 

má konstitutivní účinky, a to výlučně na základě oznámení zastoupeného, nikoli samotného 

vázaného zástupce. ČNB na rozdíl od žádosti nebankovního poskytovatele ani samostatného 

zprostředkovatele o tomto oznámení podle § 29 odst. 3 ZSÚ nerozhoduje, neprobíhá 

zde žádné správní řízení podle části druhé a třetí SŘ. ČNB je podle Slaniny a kolektivu 

omezena pouze na formální přezkum oznámení a po ztotožnění osoby s údaji v základním 

registru zapíše vázaného zástupce ve lhůtě 5 dnů pracovních dnů od doručení oznámení 

do příslušného registru. ČNB kontroluje materiální splnění podmínek až ex post.83 Oprávnění 

k činnosti vázaného zástupce trvá podle § 32 odst. 2 ZSÚ do konce následujícího 

kalendářního roku po kalendářním roce, ve kterém došlo k zápisu žadatele do registru 

vázaných zástupců a lze prodloužit o každých dalších 12 měsíců jedině včasným zaplacením 

správního poplatku, jinak oprávnění zaniká. 

Ostatní části SŘ se však i nadále při zápisu do příslušného registru uplatní. Jak vyplývá 

z komentáře, úkony ČNB se posuzují podle části čtvrté SŘ a stejně tak se uplatní i část první 

SŘ, mimo jiné i ochrana před nečinností ČNB vyplývající z § 6 SŘ.84 Podle Vetešníka však není 

možné obrátit se na soud s žalobou před nečinností podle § 79 SŘS, jelikož se registrační 

úkon nepovažuje za vydání rozhodnutí ani osvědčení.85 V takovém případě je podle jeho 

názoru možné domáhat se u soudu ochrany žalobou proti nezákonnému zásahu podle § 82 

SŘS.86  

Ustanovení § 35 ZSÚ zavádí veřejnoprávní odpovědnost zastoupeného za přestupek 

vázaného zástupce. S výjimkou přestupků vyčtených v § 150 ZSÚ, které se přímo vážou 

na osobu vázaného zástupce, odpovídá zastoupený poskytovatel nebo samostatný 

zprostředkovatel za přestupek spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, pokud 

k naplnění znaků přestupku došlo jednáním vázaného zástupce, které se za účelem 

posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek přičítá právě zastoupenému. Jak uvádí 

                                                 
83 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 201. ISBN 978-80-7400-645-6. 
84 Ibidem, s. 202. 
85 VETEŠNÍK, Pavel In: JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka, 
BOHADLO, David, ŠURÁNEK, Petr. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 
s. 663. ISBN 978-80-7400-498-8. 
86 Ibidem, s. 703. 
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Slanina a kolektiv, podle tohoto ustanovení by tedy kromě výše uvedené výjimky měla 

vzniknout správní odpovědnost nejen vázanému zástupci, ale i zastoupenému poskytovateli 

nebo samostatnému zprostředkovateli, pokud jim lze tuto odpovědnost za jednání vázaného 

zástupce přičítat.87 Podle podmínek přičitatelnosti, které stanoví zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PřestZ“), 

se však ne každé jednání vázaného zástupce, které naplní znaky přestupku, přičte 

zastoupenému, přestože došlo ke spáchání jiného přestupku než podle § 150 ZSÚ. 

Podle § 20 odst. 1 PřestZ musí především dojít k naplnění znaků přestupku jednáním 

fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek 

považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní 

povinnost uloženou právnické osobě. Zastoupený poskytovatel nebo samostatný 

zprostředkovatel, který má řadu zákonných povinností vůči spotřebiteli, by se proto 

odpovědnosti za jejich splnění podle názoru uvedeného v komentáři nezprostil jen z toho 

důvodu, pokud by svoji činnost vykonával prostřednictvím vázaného zástupce.88 V případě, 

kdy vázaný zástupce poruší svým jednáním povinnost zastoupeného, např. nesplní jednu 

z informačních povinností poskytovatele, bude se odpovědnost za přestupek přičítat právě 

zastoupenému poskytovateli. Pokud však vázaný zástupce nesplní svoji povinnost 

vůči spotřebiteli, např. některou z informačních povinností uvedenou v § 93 ZSÚ, nelze 

uvažovat o přičitatelnosti přestupku zastoupenému a vázaný zástupce je sám odpovědný 

za přestupek podle § 155 odst. 1 písm. b) ZSÚ. Z výše uvedeného mi vyplývá, 

že zastoupenému nejen že nelze přičítat v žádném případě přestupky uvedené v § 150 ZSÚ, 

ale ani jiné přestupky, které lze spáchat porušením povinnosti uložené (pouze) vázanému 

zástupci.  

 

Přičitatelnost odpovědnosti za přestupek vázaného zástupce se rovněž neuplatní 

tehdy, kdy je vázaným zástupcem právnická osoba, jelikož podle § 20 PřestZ lze přičíst 

právnické osobě odpovědnost za přestupek pouze tehdy, pokud jednala fyzická osoba. 

Pokud je tedy vázaný zástupce právnickou osobou, pak ho zastupují jeho vlastní pracovníci, 

                                                 
87 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 222. ISBN 978-80-7400-645-6. 
88 Ibidem, s. 194.  
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tedy zaměstnanci, prokurista, volení členové jeho orgánů, tedy fyzické osoby. Jejich jednání, 

které naplní znaky přestupku, se právě podle § 20 PřestZ přičte samotnému vázanému 

zástupci. Jediným případem, kdy lze přičíst jednání právnické osoby jiné právnické osobě, 

je totiž dle § 20 odst. 5 PřestZ tzv. nepřímé pachatelství. Teprve tehdy lze o přičitatelnosti 

přestupku vázaného zástupce, který je právnickou osobou, vůbec uvažovat. 

S ohledem na všechny výše uvedené případy, kdy je vyloučena přičitatelnost 

odpovědnosti za protiprávní jednání vázaného zástupce zastoupenému, jsem toho názoru, 

že česká právní úprava nesprávně transponovala směrnici MCD, která vyžaduje plnou 

a bezpodmínečnou odpovědnost zastoupených subjektů, ať už podle čl. 30 odst. 1 a 2 

směrnice MCD pro samostatné zprostředkovatele zastoupené vázaným zástupcem, stejně 

jako podle čl. 4 bodu 8. směrnice MCD pro poskytovatele spotřebitelského úvěru. 

Naopak v případě, kdy je vázaný zástupce fyzickou osobou, by se mohlo zdát výše 

zmíněné ustanovení § 35 ZSÚ s ohledem na současné znění PřestZ nadbytečné. Vázaný 

zástupce může zprostředkovávat spotřebitelské úvěry jedině jménem a na účet 

zastoupeného, a to tehdy, kdy uzavře se zastoupeným smlouvu a ten ho oznámí u ČNB jako 

svého vázaného zástupce. Materiálně tedy již dle mého názoru došlo ke splnění podmínky 

přičitatelnosti odpovědnosti za přestupek spočívající v jednání fyzické osoby, kterou 

právnická osoba používá při své činnosti dle § 20 odst. 2 písm. e) PřestZ či v jednání fyzické 

osoby za právnickou osobu, která výsledku takového jednání využila podle § 20 odst. 2 

písm. f) PřestZ. Zákonodárce však zřejmě chtěl odpovědnost zastoupených subjektů stanovit 

najisto i v případě, kdy se nechávají zastoupit vázaným zástupcem.  

2.2.3 ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

Na rozdíl od ostatních zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů zohledňuje kategorie 

zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle důvodové zprávy k ZSÚ odlišný 

předmět jeho činnosti, a to prodej zboží či poskytování služeb.89 Ke zprostředkování 

spotřebitelských úvěrů pak dochází podle § 37 ZSÚ v souvislosti s financováním jím 

                                                 
89 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 37. In: 
psp.cz [online]. s. 118. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
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prodávaného zboží či poskytovaných služeb na základě písemné smlouvy uzavřené 

se zastoupeným a zápisu do příslušného registru. Činnost zprostředkovatele vázaného 

spotřebitelského úvěru může, stejně jako činnost ostatních zprostředkovatelů, vykonávat jak 

fyzická, tak právnická osoba. Přestože se úprava vázaného zástupce a zprostředkovatele 

vázaného spotřebitelského úvěru nápadně podobá, včetně délky trvání oprávnění k činnosti 

či ochrany před nečinností ČNB při zápisu žadatele do příslušného registru, lze si všimnout 

určitých specifik. Především zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru není vázán 

na jediného zastoupeného a může podle názoru uvedeného v komentáři uzavřít smlouvu 

s libovolným počtem poskytovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů, což odpovídá zaměření 

jeho hlavní činnosti.90 Samostatného zprostředkovatele však podle § 3 odst. 1 písm. f) bod 2. 

ZSÚ zastupovat nesmí. Dalším rozdílem od ostatních zprostředkovatelů je dle § 37 odst. 2 

ZSÚ zákaz souběhu oprávnění nejen k ostatním zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů, 

ale rovněž i s oprávněním k poskytování spotřebitelských úvěrů. 

Stejně jako vázaný zástupce smí zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru 

vykonávat dle § 44 ZSÚ svoji činnost výlučně osobně, případně v zastoupení svým 

pracovníkem. Zákaz outsourcingu předmětu podnikání se však, stejně jako u ostatních 

zprostředkovatelů, neuplatní pro výkon práv a plnění povinností ze smlouvy 

o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kdy se může podle Slaniny a kolektivu nechat 

zprostředkovatel zastoupit zcela libovolně.91 

Podle § 45 ZSÚ odpovídá vedle zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru 

také zastoupený, obdobně jako v případě vázaného zástupce, za přestupek spáchaný 

při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, jestliže je možné 

zastoupenému za něj přičítat odpovědnost. S ohledem na možný libovolný počet 

zastoupených poskytovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů však odpovídá vždy pouze ten 

zastoupený poskytovatel, jehož spotřebitelský úvěr byl zprostředkováván. Jak bylo uvedeno 

v části 2.2.2. této práce zabývající se odpovědností vázaného zástupce, též zprostředkovatel 

vázaného spotřebitelského úvěru je sám odpovědný nejen za přestupky vyčtené v § 151 ZSÚ, 

                                                 
90 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 234. ISBN 978-80-7400-645-6. 
91 Ibidem, s. 256. 
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jak by mohlo na první pohled vyplývat, ale podle pravidel přičitatelnosti přestupku 

zakotvených v § 20 PřestZ i za porušení jiných povinností, které byly uloženy výlučně jemu, 

např. dle § 155 odst. 1 písm. b) ZSÚ za porušení informačních povinností v § 93 ZSÚ. 

Navíc, jak bylo též dříve uvedeno, de facto lze přičítat odpovědnost za přestupek 

pouze tehdy, kdy je zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru fyzická osoba, 

nikoli osoba právnická. Jelikož zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může 

zastupovat poskytovatele, který musí být výhradně právnickou osobou, lze uvažovat pouze 

o přičitatelnosti odpovědnosti za přestupek pouze podle § 20 odst. 2 písm. e) či f) PřestZ, 

pokud zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru porušil svým jednáním povinnost, 

která byla uložena poskytovateli. 

2.2.4 ZAHRANIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL 

ZSÚ předvídá v případě zprostředkování spotřebitelského úvěru s přeshraničním 

prvkem dvě situace. Jednak činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu 

EU na území ČR, jednak činnost zprostředkovatele z ČR na území jiného, hostitelského 

členského státu EU. Jak uvádí komentář k ZSÚ, oba způsoby činnosti lze vykonávat na základě 

tzv. evropského pasu, který představuje svobodu dočasně poskytovat služby přeshraničně 

bez pobočky i právo zřizovat pobočky v jiném členském státě.92 S ohledem na působnost 

směrnice MCD se však právo jakéhokoli zprostředkování prostřednictvím zahraničních 

zprostředkovatelů omezuje pouze na spotřebitelské úvěry na bydlení. Za účelem 

zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení musí proto tyto subjekty 

dle důvodové zprávy obdržet klasické povolení pro samostatného zprostředkovatele 

nebo vázaného zástupce podle ZSÚ.93 Stejně tak se může o zprostředkování spotřebitelských 

úvěrů na bydlení v jiném členském státě podle § 50 odst. 1 ZSÚ ucházet z ČR pouze 

samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. 

                                                 
92 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 261. ISBN 978-80-7400-645-6. 
93 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 46. In: 
psp.cz [online]. s. 121. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
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V případě, kdy má zahraniční subjekt zájem zprostředkovávat spotřebitelské úvěry 

na bydlení v ČR, získá od ČNB status zahraničního zprostředkovatele. Neřadí se tedy 

mezi samostatné zprostředkovatele ani vázané zástupce a jak zmiňuje komentář, nejprve 

je povinen informovat svůj domovský orgán dohledu, který vyrozumí ČNB a poskytne 

jí potřebnou součinnost. ČNB následně do 1 měsíce zapíše žadatele do registru zahraničních 

zprostředkovatelů, a to pouze na základě formálního přezkumu oznámení.94 Žadatel 

je oprávněn dle § 47 ods.t 2 ZSÚ započít s výkonem své činnosti nejdříve po uplynutí 

1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn o splnění informační povinnosti jeho domovským 

orgánem dohledu vůči ČNB. 

Oprávnění k činnosti na území ČR není na rozdíl od poskytovatelů a ostatních 

zprostředkovatelů nijak časově omezeno, ani vázáno na správní poplatek. Oprávnění zaniká 

dle § 49 ZSÚ až tehdy, kdy ČNB obdrží oznámení o ukončení jeho činnosti na území ČR 

nebo v případě, kdy zahraniční poskytovatel pozbyde oprávnění k činnosti ve svém 

domovském státě. 

Zahraniční zprostředkovatel může na území ČR zprostředkovávat spotřebitelský úvěr 

na bydlení v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském 

státě. I pro zahraničního zprostředkovatele však platí požadavek na dodržování podmínek 

odborné způsobilosti a důvěryhodnosti podle ZSÚ.  Navíc je oprávněn vykonávat svoji 

činnost dle § 48 odst. 3 ZSÚ výlučně osobně či se může nechat zastoupit prostřednictvím 

svých pracovníků, zároveň má možnost zprostředkovávat pouze takové úvěry na bydlení, 

které jsou nabízeny poskytovatelem registrovaným v ČR. Pro české žadatele, kteří chtějí 

získat oprávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů na bydlení v jiném členském 

státě, se uplatní výše uvedená pravidla obdobě.  

2.3 REGISTR 

ČNB dle § 53 ZSÚ spravuje a provozuje elektronický evidenční systém, do kterého 

se zapisují osoby, které získávají oprávnění podle ZSÚ. Těmi jsou všichni zprostředkovatelé 

a z poskytovatelů podle § 54 ZSÚ pouze nebankovní poskytovatel. Se zápisem těchto osob 

                                                 
94 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 260 až 266. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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do registru ZSÚ spojuje konstitutivní účinky, protože rozhodnutí o udělení oprávnění vydané 

nebankovnímu poskytovateli nebo samostatnému zprostředkovateli nabývá právní moci 

až okamžikem zápisu do registru,95 stejně jako oprávnění vázaného zástupce 

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru vzniká právě až zápisem 

do příslušného registru.96 Jedinou výjimku tvoří podle Slaniny a kolektivu zahraniční 

zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů na bydlení, jehož zápis do českého registru má 

evidenční charakter, jelikož jeho podnikatelské oprávnění vzniká podle právních předpisů 

jeho domovského členského státu.97 Oproti tomu má výmaz z registru u všech zapsaných 

subjektů pouze evidenční charakter, jelikož ZSÚ spojuje zánik oprávnění se skutečností, která 

ho přímo způsobila.98 ČNB dle § 58 odst. 1 ZSÚ rovněž vydá na žádost elektronický výpis 

prokazující stav zapsaný v registru k okamžiku jeho vyhotovení. 

Zápis do registru má vedle výše zmíněných konstitutivních účinků také informační 

funkci. V § 55 ZSÚ je přesně uvedeno, jaké veškeré údaje se do registru zapisují.  Registr má 

dle mého názoru sloužit především spotřebiteli, který si tak může ověřit, zda a v jakém 

rozsahu je osoba, která mu zprostředkovává nebo poskytuje spotřebitelský úvěr, vůbec 

oprávněna provozovat svoji činnost, případně koho ve skutečnosti zastupuje.  

Identifikační údaje, které musí být v registru uvedeny, jsou blíže specifikovány 

v § 3 odst. 1 písm. g) ZSÚ, přičemž u fyzické osoby je to jméno, případně obchodní firma, 

adresa bydliště, datum narození a identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno. V tomto ohledu 

je vhodné zmínit, že ČNB sama žadateli, který je fyzickou osobou, přidělí identifikační číslo, 

pokud tomuto žadateli dosud nebylo přiděleno, protože nebyl držitelem žádného 

podnikatelského oprávnění. 

Komentář rovněž zdůrazňuje, že spotřebitel má k dispozici i informace o tom, 

jak kvalitně svoji činnost oprávněný subjekt vykonává s ohledem na zapisované údaje 

                                                 
95 K tomu blíže viz § 11 odst. 3 a § 19 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve 
znění pozdějších předpisů. 
96 K tomu blíže viz § 32 odst. 1 a 42 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 
pozdějších předpisů. 
97 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 286. ISBN 978-80-7400-645-6. 
98 Ibidem, s. 286. 
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o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních uložených ČNB, přičemž není 

rozhodné, zda tak došlo ze strany ČNB na základě ZSÚ, nebo jiných právních předpisů.99 

Stejně tak se do registru zapisují údaje o rozhodnutí o úpadku nebo vstupu právnické osoby 

do likvidace. Všechny zapisované údaje se přitom zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, a to včetně historických změn obdobně jako například v obchodním rejstříku.100 

ZSÚ v § 57 spojuje se zápisem v registru tzv. zásadu materiální pravdy, když chrání 

dobrou víru každého, kdo jedná na základě údajů uvedených v registru, byť tyto údaje nejsou 

pravdivé. Spotřebitel je tak chráněn před tím, aby registrovaný subjekt namítl, že zapsané 

údaje neodpovídají skutečnosti.  

Z výše uvedeného pravidla, se kterým se lze setkat i u jiných veřejných rejstříků,101 

však § 57 ZSÚ stanoví dvě výjimky. První výjimka platí pro údaje o přehledu pravomocně 

uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených ČNB a pravomocného 

rozhodnutí o úpadku. Zde je nutné upozornit na chybu v psaní zákonodárce, když správně 

měla být z logiky věci výjimka uplatněna pro údaje o úpadku a vstupu právnické osoby 

do likvidace. I důvodová zpráva k § 57 ZSÚ uvádí, že se zásada materiální pravdy pro údaje 

o rozhodnutí o úpadku a vstupu do likvidace uplatní přímo v obchodním a insolvenčním 

rejstříku, nikoli v registru vedeným ČNB. Negarantování dobré víry v úplnost a aktuálnost 

přehledu o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě 

uložených ČNB totiž podle Slaniny a kolektivu postrádá smysl, protože právě ČNB vede 

i předmětný registr. Oproti tomu jsou údaje o rozhodnutí o úpadku a vstupu právnické osoby 

do likvidace podle § 59 ZSÚ oznamovány ČNB samotnými registrovanými subjekty.102  Jsem 

                                                 
99 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 300. ISBN 978-80-7400-645-6. 
100 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 55. In: 
psp.cz [online]. s. 123. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
101 K tomu blíže viz § 12 odst. 6 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů; § 8 odst. 1 zákona č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů. 
102 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 308. ISBN 978-80-7400-645-6. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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toho názoru, že by proto mělo při nejbližší novelizaci ZSÚ dojít k nápravě výše uvedeného 

nedostatku.  

Druhá výjimka ze zásady materiální publicity je stanovena pro údaje o zahraničních 

zprostředkovatelích spotřebitelského úvěru na bydlení, které jsou do registru zapisovány 

na základě informací předaných orgánem dohledu v domovském státě zahraničního 

zprostředkovatele, za jejichž správnost nemůže ČNB podle komentáře z logiky věci 

odpovídat.103 

2.4 PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

2.4.1 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

Institut odborné způsobilosti zahrnuje podle § 60 ZSÚ jak všeobecné znalosti, 

tak odborné znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro poskytování a zprostředkování 

spotřebitelského úvěru. Ve své podstatě se jedná o záruku ve prospěch spotřebitele, jejímž 

účelem je zamezit těm subjektům, které nejsou dostatečně odborně způsobilé, vstupu na trh 

úvěrových produktů určených pro spotřebitele. 

Všeobecné znalosti se bezvýhradně prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo 

dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Získání odborných znalostí a dovedností se pak 

prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pořádanou akreditovanou 

osobou, a to jak k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení, 

spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nebo vázaného spotřebitelského úvěru. 

Jelikož odbornost k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů jiných než 

na bydlení zahrnuje podle § 60 odst. 5 ZSÚ i odbornost k poskytování nebo zprostředkování 

vázaných spotřebitelských úvěrů, mohou dle důvodové zprávy takto kvalifikované subjekty 

poskytovat nebo zprostředkovávat i vázané spotřebitelské úvěry. Opačně se však toto 

pravidlo neuplatní.104 Jak uvedla ČNB, podmínky odborné způsobilosti musí splnit každý, 

                                                 
103 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 308. ISBN 978-80-7400-645-6. 
104 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 60. In: 
psp.cz [online]. s. 125. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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s kým by mohl spotřebitel jednat, tedy kromě poskytovatele a zprostředkovatele 

spotřebitelského úvěru též jejich pracovníci.105 Slanina a kolektiv doplňuje, 

že u poskytovatelů a zprostředkovatelů, kteří jsou právnickými osobami, se tím rovněž 

rozumí každý, kdo se na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů přímo 

podílí či je za něj zodpovědný, byť s ním spotřebitel osobně nejedná, např. i člen 

statutárního, dozorčího orgánu či zaměstnanci v managementu.106 

Podmínku odborné způsobilosti je nutné splnit před podáním žádosti ČNB o udělení 

oprávnění k činnosti, přičemž nebankovní poskytovatel a samostatný zprostředkovatel musí 

přiložit osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, kdežto při oznámení vázaného 

zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru přikládá zastoupený 

dle komentáře pouze prohlášení, že podmínky odborné způsobilosti splňují.107 

Všechny subjekty oprávněné k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských 

úvěrů jsou povinni svoji odbornou způsobilost rovněž udržovat po celou dobu své činnosti. 

Poskytovatel a samostatný zprostředkovatel musí zajistit, že nejen oni sami, ale také všechny 

osoby, které je zastupují při výkonu činnosti, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti. 

V opačném případě odpovídají za přestupek podle § 154 odst. 1 písm. b), resp. § 149 odst. 1 

písm. b) ZSÚ. ZSÚ však neukládá oprávněným subjektům výslovnou povinnost pravidelného 

přezkušování z nabytých znalostí ani nijak časově neomezuje platnost osvědčení o vykonání 

odborné zkoušky, lze si proto odborné znalosti udržovat jakoukoli vhodnou formou, 

například samostudiem, účastí na odborných školeních apod. Takové formy jsou však závislé 

více méně na dobré vůli oprávněného subjektu a pouhá praxe, byť víceletá, nedává 

automaticky dostatečné záruky kvalitního výkonu činnosti poskytovatele 

a zprostředkovatele. Domnívám se, že případná hrozba odpovědnosti za přestupek z pohledu 

spotřebitele dostatečně negarantuje nejen udržování, ale také prohlubování odborných 

                                                 
105 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 4 ze dne 27. 9. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
106 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 321. ISBN 978-80-7400-645-6. 
107 Ibidem, s. 320. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
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znalostí a podmínka pravidelného přezkoušení u akreditované osoby by byla rovněž 

vhodným opatřením. 

Před účinností ZSÚ se za odbornou způsobilost považovalo získání středního vzdělání 

s maturitní zkouškou, osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný příslušný doklad o odborné 

kvalifikaci anebo stačilo nabýt 3 roky praxe v oboru.108 S účinností ZSÚ se požadavky 

na zvyšování kvality poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů jednoznačně 

zvyšují a není důvod s tímto postupem nesouhlasit. Pouhá maturitní zkouška, vykonání 

rekvalifikace či praxe v oboru totiž nepředstavovala sebemenší záruku odborných znalostí, 

na které by se mohl spotřebitel při poskytování a zprostředkování úvěrů spolehnout. 

Získáním osvědčení o úspěšném vykonání povinné odborné zkoušky si tak mohou dle 

důvodové zprávy oprávněné subjekty zvýšit ze strany spotřebitelů nezbytnou důvěru.109 

Jelikož směrnice MCD požaduje dosažení odborné způsobilosti a dovednosti k okamžiku 

účinnosti ZSÚ110 a zároveň bylo možné získat akreditaci k pořádání odborných zkoušek 

až po dni nabytí účinnosti ZSÚ, bylo nutné podle ČNB překlenout určitou časovou prodlevu 

mezi požadavky právní úpravy a skutečnou možností jim vyhovět.111 

Ten, kdo ke dni nabytí účinnosti ZSÚ nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytoval 

nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr nebo se jako pracovník těchto osob přímo podílel 

na této činnosti nebo byl za ni odpovědný, není podle § 176 ZSÚ vůbec povinen získat 

všeobecné znalosti potvrzené vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení 

vyššího vzdělání. Ten, na koho se tato výjimka nevztahuje, je povinen vykonat maturitní 

zkoušku nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ. Odborné znalosti 

a dovednosti byli poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů jiných 

než na bydlení povinni získat nejpozději do 1. 3. 2017, resp. do 21. 3. 2017, pokud byli 

                                                 
108 K tomu blíže viz příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění do 
1. 12. 2016. 
109 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 60. In: 
psp.cz [online]. s. 125. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
110 Ibidem, s. 125. 
111 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 4 ze dne 27. 9. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
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http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
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oprávněni poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry na bydlení 

před 20. 3. 2014. Ostatní poskytovatelé a zprostředkovatelé museli splnit podmínky 

odbornosti již ode dne nabytí účinnosti ZSÚ.112 

ZSÚ však v § 176 umožňuje všem subjektům prokázat své odborné způsobilosti 

a dovednosti i čestným prohlášením, a to až po dobu 24 měsíců od účinnosti ZSÚ. Všichni 

poskytovatelé a zprostředkovatelé mohou navíc takové čestné prohlášení učinit z logiky věci 

sami o sobě. Je proto na škodu, že se nově nastavený požadavek všeobecných a odborných 

znalostí neuplatní v plné míře již ode dne účinnosti ZSÚ. Nelze tedy očekávat, že se všechny 

subjekty poskytující či zprostředkovávající spotřebitelský úvěr staly od 1. 12. 2016 

dostatečně způsobilé k výkonu své činnosti. Spotřebitel by měl vždy zůstat obezřetný 

a prozíravý, informovat se předem v nezbytném rozsahu, spoléhat se na vlastní rozum 

a používat kritické myšlení. 

2.4.2 DŮVĚRYHODNOST 

Podmínku důvěryhodnosti musí podle důvodové zprávy k ZSÚ splňovat všechny 

povinné osoby po celou dobu výkonu své činnosti.113 Jedná se o další institut z minimálních 

záruk ve prospěch spotřebitele. Za důvěryhodnou fyzickou osobu se považuje dle § 74 

odst. 1 ZSÚ ta, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti. 

Tím jsou dle důvodové zprávy myšleny její dosavadní zkušenosti, působení a dobrá pověst,114 

přičemž, jak uvádí komentář, bližší vysvětlení tohoto pojmu stanoví odst. 2 téhož 

ustanovení.115 

V zásadě lze rozlišit tři kategorie skutečností, které způsobují, že je určitá osoba podle 

ZSÚ nedůvěryhodná. Prvním případem je pravomocné odsouzení za trestný čin 

                                                 
112 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 4 ze dne 27. 9. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
113 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 72. In: 
psp.cz [online]. s. 127. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
114 Ibidem, s. 127. 
115 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 382. ISBN 978-80-7400-645-6. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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proti majetku, hospodářský trestný čin nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně. Za druhé 

není důvěryhodnou ta osoba, ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

případně která byla členem voleného orgánu právnické osoby, ohledně jejíhož majetku bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz anebo pokud byl 

insolvenční návrh zamítnut nebo konkurz zrušen pro nedostatek majetku. Třetím případem 

je odnětí oprávnění k činnosti vydané podle ZSÚ. Všechny případy se shodují s předpoklady 

důvěryhodnosti uvedenými v § 19 ZPojZpr, liší se pouze v délce trvání účinků výše uvedené 

překážky. 

ČNB vydala dne 3. 12. 2013 úřední sdělení,116 na základě kterého vykládá pojem 

důvěryhodnosti, který se vyskytuje v řadě právních předpisů upravujících činnost subjektů 

na finančním trhu a zpravidla není zákonodárcem definován. Dle mého názoru však nelze 

toto sdělení při výkladu důvěryhodnosti jakožto pojmu uvedeného v § 72 ZSÚ aplikovat, 

jelikož čl. I bod 3 tohoto sdělení přímo vylučuje jeho použití na právní předpisy, které 

obsahují svoji vlastní, odlišnou definici pojmu důvěryhodnosti. Vzhledem k tomu, že ZSÚ 

obsahuje svoji vlastní, byť užší definici pojmu důvěryhodnosti, stejně jako ZPojZpr, je nutné 

při výkladu setrvat na podmínkách nastavených zákonodárcem. Za důvěryhodnou osobu 

setak podle ZSÚ musí např. považovat i taková osoba, které byla uložena pokuta 

za přestupek pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce 

či podnikatelské činnosti převyšující částku 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, přestože ji ČNB 

podle jiných právních předpisů již za důvěryhodnou nepovažuje.117 Domnívám se, že tato 

dichotomie při výkladu pojmu důvěryhodnosti není ideálním řešením a zákonodárce 

buď mohl převzít úplnou verzi výkladu od orgánu dohledu nad finančním trhem, 

anebo přenechat výklad právě jemu. 

                                                 
116 K tomu blíže viz úřední sdělení ČNB ze dne 3. 12. 2013. K výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná 
způsobilost. cnb.cz [online]. [cit. 2017-11-28] Dostupné 
z:  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_
2013_13_21413560.pdf. 
117 K tomu blíže viz čl. 2.1 písm. b) úředního sdělení ČNB ze dne 3. 12. 2013. K výkladu pojmů 
důvěryhodnost a odborná způsobilost. cnb.cz [online]. [cit. 2017-11-28] Dostupné 
z:  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_
2013_13_21413560.pdf. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
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Za důvěryhodnou právnickou osobu se s ohledem na její podstatu považuje podle 

§ 73 ZSÚ ta, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti. 

Jak shrnul Slanina a kolektiv, v zásadě se jedná o obdobné podmínky důvěryhodnosti jako 

u fyzické osoby, s tím rozdílem, že odnětí oprávnění právnické osobě má časově neomezené 

účinky po celou dobu její existence.118  

                                                 
118 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 385. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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3 POVINNOSTI SUBJEKTŮ VŮČI SPOTŘEBITELI 

3.1 PRAVIDLA JEDNÁNÍ 

Poskytovatel i zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je povinen při výkonu své 

činnosti dodržet řadu povinností, které zahrnují určitá pravidla jednání se spotřebitelem. 

Předně je poskytovatel i zprostředkovatel povinen podle § 75 ZSÚ vykonávat svoji 

činnost s odbornou péčí. Jedná se o neurčitý právní pojem, který se vyskytuje v řadě právních 

předpisů. Jeho význam se proměňuje v čase a definice odborné péče je dotvářena 

judikaturou a odbornou veřejností. Podle § 5 odst. 1 OZ jedná v souladu s odbornou péčí ten, 

kdo jedná se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním či stavem spojena. Každý tedy 

může dle Lavického legitimně očekávat od toho, kdo se přihlásí jako příslušník určitého 

povolání či stavu, že tento odborník má odpovídající obvyklé znalosti, schopnosti 

a dovednosti průměrného profesionála v daném oboru, a že je bude při výkonu své činnosti 

s obvyklou péčí využívat.119 K tomu, že odborná péče představuje péči vyšší intenzity 

než péče řádného hospodáře dospěla i předchozí judikatura.120 Jak uvedl finanční arbitr: 

„odborná péče představuje kvalifikovanou činnost profesionála v daném oboru, při které 

musí dbát všech zákonem uložených povinností, jakož i jednat v dobré víře a nanejvýš 

obezřetně“.121  Spotřebitel tedy může sám legitimně očekávat, že každý poskytovatel 

a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru bude vždy svoji činnost vykonávat kvalitně, 

minimálně na průměrné úrovni odborníka v daném odvětví. 

Oproti ZSÚ 2010 došlo k výraznému posunu vnímání povinnosti jednat s odbornou 

péčí ve prospěch spotřebitele, jelikož poskytovatel byl dříve povinen jednat s odbornou péčí 

pouze při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele.122 Zásada odborné péče nyní prostupuje 

                                                 
119 LAVICKÝ, Petr In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654) Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 70, 71. ISBN 978-80-7400-529-9. 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 2. 2011 23, sp. zn. Cdo 5194/2009; rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 9. 1. 2006, sp. zn. 32 Odo 1154/2004; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
30. 9. 2009, sp. zn. 1 Afs 94/2009; rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 
22 A 22/2013. 
121 Nález finančního arbitra ze dne 18. 3. 2015 e. č. FA/2830/2015. 
122 K tomu blíže viz § 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších zákonů 
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celým zákonem o spotřebitelském úvěru jako korektiv výkonu činnosti oprávněných 

subjektů. Dodržet hledisko odborné péče jsou proto dle mého názoru poskytovatelé 

i zprostředkovatelé povinni vždy, a to i tehdy, pokud by formálně svoji povinnost vyplývající 

ze ZSÚ splnili i jinak. Krajský soud v Ostravě v tomto ohledu odkazuje na již desítky let starou 

judikaturu (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 1930, sp. zn. R II 63/30, in Vážný 

9715/30), podle které nestačilo povinnému subjektu učinit opatření zákonem či úřady 

výslovně uložená, ale měl v souladu se zásadou odborné péče použít všech možných 

prostředků, aby neštěstí zabránil a předešel mu.123 

Pojem odborné péče je tedy nutné vykládat nejen v kontextu obecné právní úpravy, 

zda bylo objektivně užito odborných znalostí a schopností, ale rovněž se zřetelem na všechny 

konkrétní okolnosti posuzovaného případu spočívající v pečlivosti konkrétního 

poskytovatele. 

Zakotvení zásady lege artis má však ještě další význam. Kromě toho, že vymezuje 

celkový směr podnikání poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, slouží 

podle Šovara jako podpůrné ustanovení tam, kde konkrétní ustanovení ZSÚ nestačí 

k postižení určitého protiprávního jednání.124 Tento závěr potvrzuje dle mého názoru i § 153 

odst. 1 písm. a) ZSÚ, podle kterého se poskytovatel či zprostředkovatel spotřebitelského 

úvěru dopustí přestupku, pokud neprovozuje svoji činnosti s odbornou péčí. Pokud tedy 

poskytovatel či zprostředkovatel naplní svým jednáním některou z jiných, zvláštních 

skutkových podstat, jeho protiprávní jednání bude rovněž vždy vykazovat znaky porušení 

zásady odborné péče. Může však nastat i případ, kdy jeho jednání nenaplní žádnou zvláštní 

skutkovou podstatu, přesto k přestupku dojde právě z důvodu porušení povinnosti jednat 

s odbornou péčí. 

Poskytovatelé a zprostředkovatelé jsou dále podle § 76 ZSÚ povinni jednat čestně, 

transparentně a zohledňovat práva a zájmy spotřebitele. Stejně tak jsou osoby jednající 

se spotřebitelem povinny zřetelně rozlišit, čím jménem a na čí účet jednají. Ve své podstatě 

                                                 
123 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 22 A 22/2013. 
124 ŠOVAR, Jan In: HUSTÁK, Zdeněk, ŠOVAR, Jan, FRANĚK, Michal, SMUTNÝ, Aleš, CETLOVÁ, Klára, 
DOLEŽALOVÁ, Daniela. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012. s. 157. ISBN: 978-80-7400-433-9. 
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jde o rozvedení § 6 odst. 1 OZ, podle kterého má každý povinnost jednat poctivě. 

Výše uvedené ustanovení má tedy především doplňující funkci k ostatním povinnostem 

poskytovatelů a zprostředkovatelů uvedených v ZSÚ a má reflektovat situace, ke kterým 

při výkonu jejich činnosti dojde a třeba je ani nelze všechny správně předvídat. Podmínka 

transparentnosti ukládá dle Slaniny a kolektivu povinným subjektům jednat se spotřebitelem 

tak, aby veškeré jejich kroky byly pro průměrného spotřebitel co nejvíce srozumitelné.125 

Zásada transparentnosti rovněž souvisí s obecnými pravidly komunikace se spotřebiteli 

uvedenými v § 77 ZSÚ, na základě kterých poskytovatel ani zprostředkovatel nesmí 

při komunikaci se spotřebitelem ani v propagačním sdělení používat nejasné, nepravdivé, 

zavádějící ani klamavé informace. U propagačního sdělení by mělo být kromě toho, 

že splňuje všechny zákonné náležitosti, rovněž z obsahu a jeho formy na první pohled 

spotřebiteli zřejmé, že jde o propagační sdělení. Obsah komunikace pak musí být podán 

jasným, výstižným a zřetelným způsobem, musí být dostačující, přesný, nesmí zastírat, 

zlehčovat nebo zamlčovat důležité skutečnosti, informace a upozornění. 

Výše uvedený požadavek souvisí mimo jiné s informačními povinnostmi 

poskytovatelů a zprostředkovatelů. Podle dohledového benchmarku ČNB splní pojišťovací 

zprostředkovatel s odbornou péčí své informační povinnosti tehdy, pokud jsou informace, 

jejichž sdělení vyžaduje zákon, nejen poskytnuty, ale jsou poskytnuty způsobem vylučujícím 

nejednoznačnost, nesrozumitelnost a nejasnost.126 Není důvod tento závěr neaplikovat 

v případě ZSÚ. Poskytovatel a zprostředkovatel tedy své zákonné povinnosti dostojí tehdy, 

pokud spotřebiteli dostatečně vysvětlí veškeré aspekty sjednávaného spotřebitelského úvěru 

tak, aby byl spotřebitel schopen na základě poskytnutých informací přijmout kvalifikované 

rozhodnutí, a to včetně zvážení všech důsledků plynoucích ze sjednání takového úvěru 

a případné neschopnosti úvěr řádně splatit. Poskytovatel či zprostředkovatel jednající 

s odbornou péčí by měl dle mého názoru rovněž dostatečně vysvětlit veškeré dotazy kladené 

                                                 
125 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 397. ISBN 978-80-7400-645-6. 
126 K tomu blíže viz dohledový benchmark ČNB č. 5/2012. K povinnosti pojišťovacích 
zprostředkovatelů vykonávat činnost s odbornou péčí, zejména ve vztahu k plnění informačních 
povinností při sjednávání investičního životního pojištění. cnb.cz [online]. [cit. 2017-11-28] 
Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_
dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2012_05.pdf. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2012_05.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2012_05.pdf
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spotřebitelem při sjednávání spotřebitelského úvěru, stejně tak by se měl ze své vlastní 

iniciativy dostatečným způsobem ujistit, že spotřebitel všem možným důsledkům uzavření 

smlouvy o spotřebitelském úvěru řádně porozuměl.  Pouhý podpis spotřebitele 

s prohlášením, že je se sjednanou smlouvou a jejími podmínkami srozuměn, by přitom 

v žádném případě dle mého názoru dostačující být neměl. 

3.2 POSKYTOVÁNÍ RADY 

Rada představuje podle důvodové zprávy k ZSÚ zvláštní typ doporučení sdělovaný 

spotřebiteli.127 Poskytnutí rady poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského 

úvěru není obligatorní, nicméně pokud je jednou spotřebiteli poskytována, musí být splněny 

všechny zákonné podmínky. Rada musí být podle § 85 založena na analýze potřeb 

spotřebitele, reflektovat příslušná rizika a vycházet z výběru z dostatečného počtu vhodných 

produktů. Vždy se musí spotřebitel dozvědět, ze kterých produktů kterých poskytovatelů 

tento výběr vychází. Poskytovatel či zprostředkovatel musí spotřebiteli zároveň poskytnout 

v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat záznam o takto poskytnuté radě, který 

obsahuje požadavky a potřeby spotřebitele, odůvodnění poskytované rady, vysvětlení 

dopadu uzavření smlouvy na spotřebitele a příslušnou analýzu. 

Poskytovatelé a zprostředkovatelé ale nejsou dle § 85 odst. 4 ZSÚ pravidly 

pro poskytování rady omezeni při poskytování doporučení. Ovšem i v rámci poskytování 

doporučení se uplatní zásada odborné péče, povinnost jednat čestně, transparentně, 

zohledňovat práva a zájmy spotřebitele a dodržet pravidla komunikace se spotřebitelem. 

V takovém případě se dle názoru uvedeného v komentáři musí poskytovatel 

či zprostředkovatel obeznámit se situací spotřebitele a reflektovat jeho potřeby.128 

V závislosti na jeho požadavcích by měl poskytovatel nebo zprostředkovatel vymezit okruh 

nabízených úvěrových produktů, které spotřebiteli předloží a poskytnout objektivní 

informace o jejich fungování a možných rizicích. Domnívám se, že by poskytovatel 

či zprostředkovatel mohl pro spotřebitele dokonce nabízené produkty vzájemně porovnat, 

                                                 
127 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 85. In: 
psp.cz [online]. s. 129. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
128 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 425. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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pokud tak učiní pouze na základě objektivních kritérií a zdrží se jakéhokoli informování 

o vhodnosti toho kterého produktu. Doporučení tedy na rozdíl od rady by mělo vycházet 

z aktuálního stavu a současných potřeb spotřebitele, nikoli ovšem širší analýzy jeho budoucí 

životní situace. Rada by totiž směřovala především k přijetí té které konkrétní nabídky 

konkrétním spotřebitelem. 

Jsem toho názoru, že by se měl poskytovatel i zprostředkovatel rovněž vyvarovat 

tzv. nepřímé rady spočívající např. v informování o míře oblíbenosti konkrétního úvěrového 

produktu ze strany spotřebitelů, či v personifikovaných informacích typu „na Vašem místě 

bych využil/a nabídky…“, „já osobně jsem využil/a nabídky“ apod. Vůle spotřebitele by tedy 

ani v případě doporučení neměla být ovlivněna žádnými, a to ani vedlejšími podněty 

ze strany poskytovatelů či zprostředkovatelů, jako jsou dále např. podprahové signály, 

způsob vystupování, změna chování, gestikulace či tónu hlasu při předkládání jednotlivých 

návrhů úvěrových produktů a informování o nich. 

 Přestože není v § 85 odst. 4 ZSÚ určena žádná forma sdělení, je dle mého názoru 

vhodné z hlediska unesení důkazního břemene informovat spotřebitele písemně o tom, 

že mu bylo poskytovatelem či zprostředkovatelem poskytnuto pouze doporučení, nikoli rada. 

Minimálně zavádějící může pro spotřebitele být rovněž skutečnost, že při sjednávání 

spotřebitelského úvěru jedná s pracovníkem poskytovatele či zprostředkovatele, jehož 

pozice se nazývá „úvěrový poradce“. Spotřebitel tak může již na první okamžik odůvodněně 

nabýt laický dojem, že takový poradce zpravidla poskytuje radu. Přestože má poskytovatel 

i zprostředkovatel prostřednictvím tohoto pracovníka právo informovat spotřebitele o tom, 

že mu není rada poskytována, případně že mu je poskytnuto pouze doporučení, což by měl 

učinit dle Slaniny a kolektivu minimálně bezprostředně před tím, než mu je ono doporučení 

sděleno,129 nemusí být tato praxe vždy v souladu se zakotvenou zásadou transparentnosti. 

Zvlášť, když je interními procesy poskytovatele či zprostředkovatele nastaveno, že tito 

pracovníci v rámci běžné náplně práce, radu podle § 85 ZSÚ poskytovat nebudou. 

Vždyť i spotřebitel se mohl obrátit na takového pracovníka toho či onoho poskytovatele 

                                                 
129 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 425. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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nebo zprostředkovatele právě proto, že očekával od poradce poskytnutí poradenství. 

V takových případech se mi jeví jako vhodné pozice pracovníků přejmenovat. 

3.3 POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI 

3.3.1 OBECNĚ 

Předně je potřeba říci, že povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele je podle 

§ 86 ZSÚ uložena pouze poskytovateli, nikoli zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 

Poskytovatel musí svoji povinnosti splnit ještě před uzavřením smlouvy o spotřebitelském 

úvěru anebo před změnou úvěrové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše 

spotřebitelského úvěru. Při významném navýšením celkové výše spotřebitelského úvěru má 

tuto povinnost podle § 165 ZSÚ i poskytovatel, který poskytl spotřebiteli úvěr ještě 

před nabytím účinnosti ZSÚ. Za významné navýšení spotřebitelského úvěru přitom důvodová 

zpráva nepovažuje případy, kdy za předpokladu zachování stejné výše příjmů i výdajů, 

do kterých se nezahrnuje úhrada spotřebitelského úvěru, již není spotřebitel schopný dostát 

svým závazkům, tedy zda mu s ohledem na porovnání příjmů a výdajů zbyde tolik, aby mohl 

uhradit splátku úvěru.130 Závisí pak především na odborné péči poskytovatele, 

zda vyhodnotí, že se jedná o významné navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru 

a znovu povinně posoudí úvěruschopnost spotřebitele, či nikoli. Pokud však uplynula mezi 

původním posouzením úvěruschopnosti a možným navýšením úvěru delší doba, měl by si 

poskytovatel alespoň v souladu s odbornou péčí ověřit, zda se spotřebitelovy příjmy a výdaje 

nezměnily.131 

Výsledkem posouzení úvěruschopnosti je pak konkrétní hranice, která určuje 

maximální možnou výši úvěru a splátky, přičemž poskytovatelé postupující s odbornou péčí 

by obvykle měli ponechat spotřebiteli určitý prostor pro těžko předvídatelné situace 

a poskytnout takový úvěr, jehož splátka nedosahuje stanoveného limitu. Významné navýšení 

                                                 
130 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 86. In: 
psp.cz [online]. s. 127. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
131 Ibidem, s. 127. 
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úvěru by dle důvodové zprávy představovalo až překročení této hranice, nikoli však navýšení 

v rámci zjištěných mezí.132 

Účelem posuzování úvěruschopnosti je posílení zodpovědného úvěrování a ochrany 

spotřebitele před negativními důsledky spojenými s neschopností dostát sjednanému 

závazku, kdy poskytovatel mohl na základě zjištěných informací dopředu důvodně očekávat, 

že k defaultu ze strany spotřebitele dříve či později dojde. Jak stanoví § 86 odst. 1 ZSÚ, 

poskytovatel může poskytnout spotřebitelský úvěr výlučně tehdy, pokud nemá důvodné 

pochybnosti o schopnosti spotřebitele úvěr splácet. 

3.3.2 KRITÉRIA 

ZSÚ v § 86 odst. 2 uvádí demonstrativní výčet kritérií, podle kterých by měl 

poskytovatel posuzovat úvěruschopnost spotřebitele. Poskytovatel by měl především 

hodnotit schopnost splácet jednotlivé měsíční splátky úvěru při porovnání spotřebitelových 

příjmů a výdajů a způsob plnění dosavadních dluhů. Případně je také oprávněn zohlednit 

hodnotu majetku spotřebitele v případě, že má být takový majetek použit na splacení 

sjednávaného úvěru. Poskytovatel je přitom povinen zohlednit nejen současnou situaci 

spotřebitele, ale i další skutečnosti, které lze na základě dostupných podkladů oprávněně 

očekávat. Evropský orgán pro bankovnictví uvádí jako příklad související daně či pojištění,133 

důvodová zpráva k ZSÚ předpokládaný příjem z projednávaného řízení o pozůstalosti, 

prodeje nemovitosti, auta, či z pojistného plnění.134 Poskytovatel by však neměl 

dle finančního arbitra přihlížet k poskytnutí zajištění na majetku spotřebitele ve prospěch 

spotřebitele, jelikož takové zajištění nemá žádnou vypovídací hodnotu o schopnosti 

                                                 
132 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 86. In: 
psp.cz [online]. s. 127. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
133 K tomu blíže viz obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení 
úvěruschopnosti, ze dne 19. 8. 2015 č. EBA/GL/2015/11. eba.europa.eu [online]. [cit. 2017-11-28] 
Dostupné z: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-
11_CS_%20GL%20on%20creditworthiness.pdf/8d5d0108-f433-403f-b486-b3ff0047486b. 
134 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 86. In: 
psp.cz [online]. s. 127. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-11_CS_%20GL%20on%20creditworthiness.pdf/8d5d0108-f433-403f-b486-b3ff0047486b
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-11_CS_%20GL%20on%20creditworthiness.pdf/8d5d0108-f433-403f-b486-b3ff0047486b
http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf


 

60 
 

 

spotřebitele úvěr řádně a včas splatit, nýbrž je spojeno s případným negativním zásahem 

do jeho osobních nebo majetkových poměrů.135 

Stejně tak nemůže poskytovatel s odbornou péčí vycházet pouze z částek životního 

minima na straně výdajů, jelikož dle názoru finančního arbitra neodpovídají subjektivním 

výdajovým nárokům každého člena domácnosti ani nezohledňují další výdaje, které 

spotřebitelé mají nebo by mít mohli.136 

Za dostatečné by se přitom podle něho měly považovat pouze takové informace 

o příjmech a výdajích spotřebitele, na základě kterých je poskytovatel schopen si utvořit 

věrný obraz o jeho finanční situaci.137 Ve skutečnosti totiž poskytovatelé kladou mnohem 

větší důraz na posouzení příjmové stránky spotřebitele než stránky výdajové. Finanční arbitr 

doplnil, že schopnost splácet úvěr přitom závisí na tom, zda spotřebiteli zbyde vedle jeho 

předpokládaných výdajů spočívajících například v nákladech na bydlení, dopravu 

do zaměstnání, výživu nezaopatřených dětí také dostatek prostředků na řádné splácení 

úvěru.138 

Získání poctivé analýzy příjmů spotřebitele je samozřejmě mnohem snazší než získání 

věrného přehledu o všech spotřebitelových výdajích. Žádný spotřebitel nemá a ani nemůže 

mít dokonalé povědomí o všech svých výdajích. V době před uzavřením smlouvy ani nelze 

se stoprocentní jistotou předvídat, v jaké situaci bude spotřebitel během trvání 

předmětného závazku až do jeho úplného splacení, neboť mohou nastat skutečnosti, 

o kterých nevíme, zda vůbec a kdy nastanou např. těhotenství, výpověď z pracovního 

poměru, invalidita, či skutečnosti, o kterých sice víme, že nastanou, ale nevíme kdy, 

např. smrt. Většina výdajů spotřebitele se navíc může proměňovat v čase. Nelze zaručit, 

že některé výdaje spotřebiteli přibydou nejen v důsledku inflace, tedy např. zvýšení cen 

energií, nákladů na dopravu do zaměstnání, může se také spotřebiteli narodit nový potomek. 

Stejně tak se může část výdajů spotřebiteli snížit, např. náklady na energie v důsledku 

zateplení obývané nemovitosti či zánik vyživovací povinnosti v důsledku ukončení studií jeho 

                                                 
135 Nález finančního arbitra ze dne 28. 5. 2015, e. č. FA/8539/2015. 
136 Nález finančního arbitra ze dne 18. 3. 2015, e. č. FA/2830/2015. 
137 Nález finančního arbitra ze dne 26. 11. 2015, e. č. FA/11949/2015. 
138 Ibidem. 
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potomků, nebo úspěšné splacení předchozích závazků. Přestože lze alespoň některé výdaje 

s určitou pravděpodobností minimálně předvídat, jejich výši lze odhadnout velmi těžko. 

Vychází se tedy ze stávajícího stavu a predikuje se jeho zachování i v budoucnu 

za současné akceptace určitého rizika. Poskytovatel je proto ve velké míře odkázán právě 

na informace, které mu spotřebitel poskytne. Takové informace by poté měl dle komentáře 

porovnat se svými statistickými modely, pakliže je má k dispozici139 a s odbornou péčí 

kvalifikovaně odhadnout výši pravděpodobných výdajů. Ovšem změny, o kterých je jisté, 

že v budoucnu nastanou, je nutné poskytovateli sdělit a ten je musí při posuzování 

úvěruschopnosti také zohlednit. Například fakt, že spotřebitel již dostal výpověď 

z pracovního poměru, jak uvádí důvodová zpráva,140 nebo aktuální těhotenství žadatelky 

o poskytnutí spotřebitelského úvěru nejen z důvodů výrazného snížení příjmů, ale také 

z důvodu zvýšení výdajů na péči o novorozené dítě. Stejně tak by měl poskytovatel dle 

názoru Evropského orgánu pro bankovnictví zohlednit, pokud sjednaná délka úvěru 

přesahuje dobu předpokládaného odchodu do důchodu z důvodu snížení příjmů 

spotřebitele, nebo pravděpodobné zvýšení referenčních úrokových sazeb u úvěrů 

s pohyblivou úrokovou sazbou.141 

Domnívám se rovněž, že se poskytovatel nemůže v žádném případě s ohledem 

na zásadu odborné péče spoléhat výlučně na čestná prohlášení spotřebitele o jeho příjmech, 

výdajích a již splácených úvěrech bez jakéhokoli případného ověření jeho tvrzení. 

Přestože je spotřebitel podle § 84 odst. 2 ZSÚ povinen poskytovateli 

nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení úvěruschopnosti úplné a pravdivé 

informace, mohou se poskytovatelé podle § 88 ZSÚ vzájemně informovat o údajích o dluzích 

vypovídajících o úvěruschopnosti spotřebitele prostřednictvím databází. Právo poskytovatelů 

                                                 
139 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 430. ISBN 978-80-7400-645-6. 
140 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 86. In: 
psp.cz [online]. s. 127. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
141 K tomu blíže viz obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení 
úvěruschopnosti, ze dne 19. 8. 2015 č. EBA/GL/2015/11. eba.europa.eu [online]. [cit. 2017-11-28] 
Dostupné z: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-
11_CS_%20GL%20on%20creditworthiness.pdf/8d5d0108-f433-403f-b486-b3ff0047486b. 
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získat informace o bonitě spotřebitele a ověření jím poskytnutých údajů v databázích vychází 

z bodu 28. preambule a z čl. 8 odst. 1 směrnice CCD. 

Nejvyšší správní soud vyložil původní § 9 odst. 1 ZSÚ 2010 tak, že poskytovatel musí 

postupovat natolik obezřetně, že se nesmí spolehnout pouze na údaje tvrzené 

spotřebitelem, ale musí rovněž požadovat doklady k jeho tvrzení, jelikož zásadu lege artis je 

potřeba aplikovat i na zhodnocení dostatečnosti, úplnosti a věrohodnosti získaných 

podkladů.142 Přestože poskytovatel v řízení poukazoval na možnou trestní odpovědnost 

spotřebitele za trestný čin úvěrového podvodu, případně na svéprávnost spotřebitele, který 

si musí být vědom důsledků sjednání spotřebitelského úvěru, Nejvyšší správní soud uzavřel, 

že na prvním místě stojí ochrana spotřebitele před rizikovými úvěry a problematické rostoucí 

zadlužování domácností, jehož řešení nelze ponechat pouze na odpovědnost samotných 

spotřebitelů. Poskytovatelé by tak měli s odbornou péčí zabránit možné tendenci 

spotřebitelů zkreslovat své majetkové poměry ve snaze získat spotřebitelský úvěr bez ohledu 

na předchozí uvážení o svých schopnostech jej splácet například z důvodu nastalé krizové 

situace, která snížila schopnost jejich kritického myšlení. Shodný názor co do povinnosti 

ověřit tvrzení spotřebitele je ostatně běžně judikaturou zastáván.143 

O stejný závěr Nejvyššího správního soudu se opřel i finanční arbitr, podle kterého 

se poskytovatel nesmí spokojit pouze s ničím nedoloženými prohlášeními spotřebitele, 

ale musí aktivně prověřit schopnost spotřebitele úvěr splácet, vyžádat doklady vydané třetí 

stranou, které objektivně a věrohodně dosvědčují tvrzení spotřebitele.144 Tento názor byl 

potvrzen v jiném řízení před finančním arbitrem, během kterého vyšlo najevo, že kolonky 

čestného prohlášení týkající se případných splátek již poskytnutých jiných úvěrů byly 

spotřebitelem proškrtnuty bez uvedení jakýchkoli číselných údajů a poskytovatel tuto 

skutečnost nijak neověřil, přestože se později ukázalo, že spotřebitel takové závazky 

již měl.145 

                                                 
142 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 1 As 30/2015. 
143 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 32 Odo 1726/2006; rozsudek Krajského 
soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 22 A 22/2013.  
144 Nález finančního arbitra ze dne 28. 5. 2015, e. č. FA/8539/2015. 
145 Nález finančního arbitra ze dne 23. 7. 2015, e. č. FA/7819/2015. 



 

63 
 

 

Judikatura rovněž dovodila, že součástí odborné péče je také nezbytné úsilí 

podložené odborností a profesionalitou za účelem zjištění všech potřebných skutečnostní 

v nezbytném rozsahu, protože není rozhodné, zda osoba povinná postupovat s odbornou 

péčí určité podezření v konkrétním případě měla, ale zda ho s ohledem ke všem okolnostem 

případu měla a mohla mít.146 

Poskytovatel postupující s odbornou péčí má tedy povinnost informace získané 

od spotřebitele, případně z vlastních zdrojů, shromáždit, vyhodnotit jejich dostatečnost 

a rozhodnout, zda a které informace je nezbytné dále ověřovat. Finanční arbitr se domnívá, 

že by měl poskytovatel rovněž nahlédnout i do databází shromažďujících informace 

o již existujících úvěrových vztazích spotřebitele, pokud lze z již získaných informací usuzovat, 

že byl nebo stále je v jiném úvěrovém vztahu.147  

Výkladem čl. 8 směrnice CCD se zabýval rovněž SDEU, podle kterého může 

poskytovatel posoudit úvěruschopnost spotřebitele výlučně na základě informací uvedených 

spotřebitelem, tedy bez použití databází pouze tehdy, pokud jsou dostatečné a podepřené 

potřebnými doklady.148 

Na základě výše uvedeného jsem dospěl k názoru, že poskytovatelé jednající 

s odbornou péčí tedy především nemohou automaticky předem vyloučit, že za účelem 

posouzení úvěruschopnosti spotřebitele v žádném případě nevyužijí informace obsažené 

v databázích. V tomto ohledu spatřuji jako zcela zásadní pochybení ČOI jako předchozího 

dohledového orgánu. Bylo totiž běžnou praxí nepoctivých poskytovatelů garantovat 

spotřebiteli poskytnutí spotřebitelského úvěru s vyloučením předchozí kontroly v databázích 

dlužníků. Tohoto negativního fenoménu si všiml v rámci vlastního šetření i finanční arbitr, 

když uvedl v odůvodnění svého nálezu, že hned na hlavní internetové stránce poskytovatele 

se nacházel popis parametrů k poskytování úvěrů s informací o poskytování úvěrů 

                                                 
146 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 22 A 22/2013; rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 30.5.2013, sp. zn. 23 Cdo 1614/2011; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 
27.9.2007, sp. zn. 32 Odo 1726/2006; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2009, 
sp. zn. 1 Afs 94/2009; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2011 sp. zn. 
3 Ads 163/2010; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2008 sp. zn. 1 Aps 2/2008. 
147 Nález finančního arbitra ze dne 26. 11. 2015, e. č. FA/11949/2015. 
148 Rozsudek SDEU ve věci CA Consumer Finance proti Ingrid Bakkaus a další, ze dne 18. 12.2014, 
sp. zn. C-449/13. 



 

64 
 

 

bez předchozí kontroly v registrech dlužníků, přičemž se nejednalo o ojedinělý exces, 

se kterým se finanční arbitr setkal.149 

3.3.3 PORUŠENÍ POVINNOSTI 

Pokud poskytovatel poskytne spotřebiteli úvěr, přestože měl důvodné pochybnosti 

o schopnosti spotřebitele úvěr splatit, anebo, jak uvádí komentář, takové pochybnosti mít 

měl, pokud by svoji činnost vykonával v souladu se zásadou odborné péče,150 nastupují podle 

ZSÚ dva druhy sankcí. 

Jedním takovým důsledkem je podle § 87 ZSÚ soukromoprávní sankce v podobě 

relativní neplatnosti smlouvy. Spotřebitel však může svoji námitku uplatnit v tříleté 

promlčecí lhůtě ode dne uzavření smlouvy, a v případě úspěchu je povinen vrátit pouze 

poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem. Komentované ustanovení má 

především preventivní charakter, chrání spotřebitele před nezodpovědným úvěrováním 

ze strany poskytovatelů, kteří si dobře rozmyslí, zda poměrně velké riziko podstoupí. Jelikož 

se vrací poskytovateli pouze jistina úvěru, přičemž o výši a četnosti splátek rozhoduje 

v případě sporu soud s přihlédnutím k příjmu spotřebitele, jeho sociálním a majetkovým 

poměrům, může se v krajních případech stát, že poskytovatel neobdrží od spotřebitele 

prakticky nic, i když může soud sjednanou nebo určenou dobu změnit jak v neprospěch, tak 

ve prospěch spotřebitele, pokud se změní jeho možnosti. Důvod, na který se spotřebitel 

se svojí námitkou může odvolat, však musí mít původ v době před uzavřením úvěrové 

smlouvy, tedy v době, kdy poskytovatel mohl s odbornou péčí posoudit úvěruschopnost 

spotřebitele. Přestože § 87 ZSÚ dává spotřebiteli tříletou lhůtu k uplatnění námitky 

neplatnosti úvěrové smlouvy, nemůže se tedy neplatnosti s úspěchem dovolat, pokud 

důvod, který by vedl či již vedl k defaultu spotřebitele, nastal až v průběhu smluvního vztahu. 

Na tom podle Slaniny a kolektivu nemění nic skutečnost, že důkazní břemeno v tomto 

                                                 
149 Nález finančního arbitra ze dne 28. 5. 2015, e. č. FA/3636/2015. 
150 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 438. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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případě leží na poskytovateli, který musí prokázat, že spotřebiteli poskytl úvěr 

bez důvodných pochybností týkajících se jeho úvěruschopnosti.151 

Druhým, veřejnoprávním následkem je odpovědnost za přestupek, za který může být 

podle § 154 ZSÚ uložena sankce v podobě pokuty až do výše 20 000 000 Kč. Lze zde spatřit 

až odstrašující desetinásobný nárůst výše pokuty, když podle ZSÚ 2010 bylo možné uložit 

pokutu maximálně ve výši 2 000 000 Kč.152 

3.4 INFORMAČNÍ POVINNOST VŮČI SPOTŘEBITELI 

3.4.1 REKLAMA 

V případě, kdy je spotřebitelský úvěr nabízen formou reklamy, která obsahuje jakýkoli 

číselný údaj o jeho nákladech, musí podle § 91 ZSÚ taková reklama obsahovat řadu zákonem 

taxativně vymezených údajů, z nichž většina se prakticky uvádí formou reprezentativního 

příkladu. Reklamu nabízející poskytnutí nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru může 

šířit řada komunikačních médií,153 ať už televize, tisk, internet, přímá sdělení určená 

spotřebiteli v písemné, elektronické podobě nebo prostřednictvím telefonátu, stejně jako 

se reklama může zobrazit na samotných internetových stránkách poskytovatele 

a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, v aplikacích v mobilních telefonech 

či prostřednictvím virtuální reality. Poskytovatelé a zprostředkovatelé, kteří v reklamě 

buď vůbec nezveřejní povinně uváděné údaje, nebo je uvedou způsobem, který odporuje 

§ 91 ZSÚ, odpovídají za přestupek podle § 153 odst. 1 písm. s) ZSÚ. 

Náklady spotřebitelského úvěru přitom představují podle § 3 odst. 2 písm. d) ZSÚ 

jakékoli platby spotřebitele, které musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem 

a které jsou poskytovateli známy, zejména úroky, provize, daně a poplatky. Číselným údajem 

o nákladech se podle důvodové zprávy k § 91 ZSÚ však rozumí též údaj srovnávací, 

např. nejvýhodnější, nejlevnější, zdarma či bez poplatků. 

                                                 
151 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 439. ISBN 978-80-7400-645-6. 
152 K tomu blíže viz § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
153 K tomu blíže viz § 1 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších 
předpisů. 



 

66 
 

 

Z výše uvedeného mi vyplývá, že by se měl za číselný údaj o nákladech považovat 

jakýkoli údaj, na základě kterého spotřebitel získá jakoukoliv informaci vztahující 

se k nákladům, resp. finanční výhodnosti nabízeného spotřebitelského úvěru, bez ohledu 

na to, zda je či není takový údaj vyjádřen číslovkou. Jsem proto rovněž přesvědčen, 

že zákonný pojem „číselný údaj o nákladech spotřebitelského úvěru“ nebyl zvolen 

nejvhodněji, když je pouhý termín „údaj o nákladech spotřebitelského úvěru“ přiléhavější. 

Hulmák již před sedmi lety trefně uvedl, že seznam požadavků pochopitelně odrazuje 

od použijí nákladového údaje v reklamě.154 S ohledem na širší definici číselného údaje, která 

zahrnuje i údaj srovnávací,  se však dle mého názoru poskytovatel ani zprostředkovatel 

povinně uváděným informacím v reklamě podle § 91 ZSÚ zřejmě nevyhne, jelikož 

si nedovedu představit reklamu, která by splnila svůj účel, tedy prodala nabízený úvěrový 

produkt bez toho, aniž by poskytla spotřebiteli jakékoli informace týkající se jeho výhodnosti. 

Poskytovatelé a zprostředkovatelé jsou tedy v důsledku výše uvedeného de facto nuceni 

v každé reklamě na spotřebitelský úvěr uvádět zákonodárcem požadované informace, 

aby mohl spotřebitel snadno porovnat konkurenční nabídky a vybrat si tu nejvýhodnější, 

což by mělo rovněž vést k více zodpovědnému zadlužování spotřebitelů. 

Tento závěr podporuje jak samotný seznam povinně uváděných údajů, který 

se vztahuje k nákladovosti konkrétního nabízeného produktu, přičemž se uvádí zejména 

celková výše spotřebitelského úvěru, výše a počet jednotlivých splátek, celková částka 

splatná spotřebitelem, výše zápůjční úrokové sazby, doba trvání úvěru, případně cena 

za konkrétní zboží, informace o požadovaném zajištění či povinnosti uzavřít smlouvu 

o doplňkové službě, tak skutečnost, že výše RPSN musí být uvedena minimálně stejně 

zřetelně jako jakákoli informace o zápůjční úrokové sazbě. Jak rozvádím v podkapitole 3.5 

této práce, především údaj RPSN totiž vypovídá o celkové výhodnosti spotřebitelského úvěru 

a spotřebitelé by mu měli věnovat více pozornosti než samotné výši zápůjční úrokové sazby. 

                                                 
154 HULMÁK, Milan. Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru. Jurisprudence, 
2010, 19(7) 3-12. s. 4. ISSN: 1802-3843. 
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3.4.2 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OBECNĚ 

Poskytovatelé i zprostředkovatelé jsou povinni poskytnout spotřebiteli informace 

požadované ZSÚ nejen bezplatně, ale rovněž v souladu se zásadou odborné péče, 

transparentnosti a zákazu používání nejasných, nepravdivých, zavádějících či klamavých 

informací tak, jak jsem uváděl v podkapitole 3.1 této práce. 

ZSÚ v § 92 vyjmenovává katalog informací, které se týkají poskytovatelem aktuálně 

nabízených spotřebitelských úvěrů, a které je poskytovatel povinen trvale zpřístupnit 

buď na trvalém nosiči dat nebo na svých internetových stránkách. Na rozdíl od povinně 

uváděných údajů v reklamě musí takto poskytovatel poučit spotřebitele i o dalších 

skutečnostech, které se nevztahují výlučně k finanční stránce nabízeného úvěru, jeho 

výhodnosti či dodatečným požadavkům ze strany poskytovatele, ale které jsou 

pro spotřebitele stejně významné a užitečné. Ne každý spotřebitel totiž získal povědomí 

o existenci registru, ve kterém může ověřit rozsah oprávnění poskytovatele k jeho činnosti, 

o možnosti mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra, o ČNB jakožto 

orgánu dohledu či o možných důsledcích nedodržení sjednaných závazků. 

Zprostředkovatel musí sdělit spotřebiteli již při prvním kontaktu, zda je samostatným 

zprostředkovatelem, vázaným zástupcem či zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského 

úvěru a rovněž koho zastupuje. Výše uvedené se uplatní rovněž pro jednotlivé členy 

koncernu tvořící bankovní skupinu nabízející úvěrové produkty pro spotřebitele od jiných 

členů koncernu, jelikož by spotřebitel ani nemusel při návštěvě pobočky zaregistrovat 

zprostředkovatelský vztah. V dostatečném předstihu před zprostředkováním 

spotřebitelského úvěru musí zprostředkovatel sdělit spotřebiteli rovněž i další informace 

týkající se nejen jeho osoby, ale musí spotřebitele rovněž poučit o existenci registru, orgánu 

dohledu, možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů či interním mechanismu 

vyřizování stížností. 

Zprostředkovatel je navíc povinen spotřebiteli sdělit nejen výši odměny, kterou má 

spotřebitel za zprostředkování jakéhokoli spotřebitelského úvěru zaplatit, ale rovněž 

v případě spotřebitelského úvěru na bydlení výši odměny či pobídky, kterou 

zprostředkovatel za zprostředkování obdrží od poskytovatele či třetí osoby. Zprostředkovatel 
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má také povinnost poučit spotřebitele o jeho oprávnění vyžádat si přehled údajů o výši 

provizí, které jednotliví poskytovatelé v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského 

úvěru na bydlení tomuto zprostředkovateli poskytují. Takové informace mají 

pro spotřebitele v souladu se zásadou transparentnosti nezanedbatelnou vypovídací 

hodnotu o tom, zda zprostředkovatel zprostředkovává spotřebiteli úvěr na bydlení z hlediska 

jeho potřeb, nikoli pouze podle výše své provize. Je proto na škodu, že úprava vyplývající 

ze směrnice CCD výše uvedené povinnosti zprostředkovatele a právo spotřebitele 

na informace o provizích zprostředkovatele, na rozdíl od směrnice MCD, neobsahuje. Jelikož 

cílem obou směrnic je zvýšit ochranu spotřebitele, zasloužila by si směrnice CCD v blízké 

době revidovat. 

Na rozdíl od poskytovatele, který je oprávněn jím povinně sdělované údaje 

zpřístupnit buď na trvalém nosiči dat či na jeho internetových stránkách, zprostředkovatel 

musí všechny výše uvedené informace poskytnout výlučně na trvalém nosiči dat. Takový 

požadavek sice výslovně nezakazuje zprostředkovateli poskytnout informace na jeho 

internetových stránkách, ale může tak učinit pouze za předpokladu, že jeho internetové 

stránky slouží jako trvalý nosič dat, tedy umožňují dle § 3 odst. 2 písm. k) ZSÚ spotřebiteli 

uchování jemu určených informací po dobu přiměřenou účelu těchto informací a jejich 

reprodukci v nezměněné podobě. 

Jak poskytovatel, tak zprostředkovatel se vystavují v případě nedostatečného splnění 

svých informačních povinností postihu za přestupek podle § 154 odst. 1 písm. i), 

resp. podle § 155 odst. 1 písm. b) a c) ZSÚ. 

3.4.3 PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE 

Povinnost uložená v § 94 ZSÚ poskytovateli spotřebitelského úvěru poskytnout 

a vysvětlit spotřebiteli předsmluvní informace má podle ČNB za cíl zvýšit obecnou znalost 

spotřebitelů a posílit jejich právní jistotu.155 Při náležitém vysvětlení by měl poskytovatel 

                                                 
155 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 8 ze dne 25. 10. 2016. cnb.cz [online]. [cit. 
2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 

 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
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postupovat v souladu se zásadou odborné péče a transparentnosti, jak popisuji 

v podkapitole 3.1 této práce, tedy tak, aby se při komunikaci se spotřebitelem vyvaroval 

nejasných, nepravdivých, zavádějících či klamavých informací. Poskytovatel by měl 

dostatečně jasně, výstižně a zřetelně vysvětlit nejen všechny předsmluvní informace, 

ale také důsledky prodlení s plněním povinností spotřebitele a základní informace 

o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele, případně následky 

spojené s ukončením sjednaných smluv o doplňkových službách. Stejně tak by se měl 

s ohledem na individuální okolnosti každého případu dostatečným způsobem ujistit, 

že spotřebitel všem možným důsledkům uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru řádně 

porozuměl.  Spotřebitel by měl totiž získat před uzavřením smluvního vztahu reálnou 

možnost seznámit se s konkrétními parametry nabízeného úvěrového produkt, aby mohl 

kvalifikovaně posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho aktuálním potřebám 

a finanční situaci. I z toho důvodu je poskytovatel podle § 100 ZSÚ povinen tyto informace 

poskytnout s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru 

nebo před tím, než učiní závazný návrh na uzavření takové smlouvy. Poskytovatel tak navíc 

musí učinit nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co posoudil úvěruschopnost 

spotřebitele. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud poskytovatel na základě posouzení 

úvěruschopnosti úvěr spotřebiteli neposkytne, nemusí svoji informační povinnost plnit, 

jelikož k žádnému uzavření smlouvy nedojde. Poskytovatel by měl vždy s odbornou péčí 

posoudit podle individuálních okolností, kdy nejpozději před uzavřením smlouvy 

či předložením závazného návrhu musí svoji informační povinnost splnit tak, aby spotřebitel 

získal potřebné informace s dostatečným předstihem, důkladně se s nimi seznámil a mohl 

případně nabídku porovnat s jinými produkty. Dle názoru ČNB však ani nelze vyloučit, 

že v některých případech, zpravidla u jednoduchých a nejdostupnějších úvěrových produktů, 

dojde k uzavření smlouvy o úvěru nebo alespoň k předložení závazného návrhu na uzavření 

takové smlouvy ještě během stejného jednání se spotřebitelem, v rámci kterého 
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poskytovatel posoudil jeho úvěruschopnost a splnil své informační povinnosti podle § 94 

ZSÚ.156 

Předsmluvní informace se poskytují podle druhu nabízeného spotřebitelského úvěru 

prostřednictvím formulářů uvedených v příloze č. 2 až 4 ZSÚ, což dle důvodové zprávy rovněž 

přispívá k ochraně spotřebitele, který se může v jednotlivých nabídkách lépe orientovat 

a kvalifikovaně je porovnat157 na základě vybraných údajů, které přehledně popisují 

výhodnost spotřebitelského úvěru nejen po finanční stránce, ale také na základě případných 

požadavcích poskytovatele na zajištění nebo uzavření smlouvy o doplňkové službě, 

podmínkách předčasného splacení úvěru, právu na odstoupení od smlouvy či důsledcích 

při prodlení spotřebitele. Ostatní nepovinně poskytované údaje je poskytovatel oprávněn 

sdělit spotřebiteli výlučně v samostatném vedlejším dokumentu, aby se předešlo 

k zaměňování podstatných informací za ty nepodstatné, čímž by došlo k ovlivnění 

rozhodování spotřebitele o výhodnosti úvěru.158 

Stejnou povinnost poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace a náležitě 

je vysvětlit má podle § 94 odst. 3 ZSÚ i zprostředkovatel, pokud je úvěr zprostředkováván, 

s výjimkou zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Cílem úpravy především je, 

aby byly požadované informace spotřebiteli skutečně poskytnuty, nikoli však, aby je obdržel 

duplicitně. Z toho důvodu platí podle § 94 odst. 4 ZSÚ nevyvratitelná právní domněnka, 

že pokud informace řádně poskytl zprostředkovatel, splnil svoji povinnost i poskytovatel 

spotřebitelského úvěru a naopak. Každý z nich by proto měl být dle ČNB schopen 

dostatečným způsobem doložit, že si navzájem řádně splnili svoji zákonnou povinnost.159 

                                                 
156 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 8 ze dne 25. 10. 2016. cnb.cz [online].  
[cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
157 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 94 až 100. 
In: psp.cz [online]. s. 134. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
158 Ibidem. 
159 K tomu blíže viz odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz č. 6 ze dne 25. 10. 2016. cnb.cz [online]. [cit. 
2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekter
ym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf
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3.5 RPSN 

Snaha o vytvoření fungujícího vnitřního trhu v rámci EU vedla podle důvodové zprávy 

k tomu, že je úprava roční procentní sazby nákladů řešena ve směrnicích.160 Stejný způsob 

určování její hodnoty má dle Dohnala zajistit co největší průhlednost a srovnatelnost nabídek 

a snadnější orientaci na trhu spotřebitelských úvěrů.161 

Důležitosti RPSN pro spotřebitele si všiml i SDEU, podle kterého je uvedení nižší RPSN 

než skutečné klamavou obchodní praktikou podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách 

vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), 

protože vede nebo může vést k rozhodnutí průměrného spotřebitele, zda učiní rozhodnutí 

o obchodní transakci, které by jinak neučinil.162
 

Rovněž Nejvyšší soud ČR mimo jiné judikoval, že RPSN představuje číslo umožňující 

spotřebiteli posoudit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru.163 Pro nespornou 

informační hodnotu a význam RPSN rovněž svědčí povinnost uvádět její výši v reklamě, 

stejně tak tvoří součást předsmluvních informací a samotné smlouvy. 

Roční procentní úrokovou sazbou se podle § 3 odst. 2 písm. b) ZSÚ rozumí celkové 

náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše 

spotřebitelského úvěru, které se počítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 ZSÚ. Ukazatel 

RPSN de facto jediným číslem ilustruje podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel během 

každého roku zaplatit navíc ke splátce jistiny. 

                                                 
160 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 133. In: 
psp.cz [online]. s. 145. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
161 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr. Praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 
2011. s. 39. ISBN: 978-80-8721-276-9. 
162 Rozsudek SDEU ve věci Jana Pereničová a Vladislav Perenič proti S.O.S. financ, spol. s.r.o. ze dne 
15. 3. 2012, sp. zn. C-453/10. 
163 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3481/2013. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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Jaké konkrétní náklady lze zahrnout a použít k výpočtu sazby a jaké nelze, výslovně 

stanoví § 133 a § 134 ZSÚ. Při výpočtu se přitom předpokládá, že smlouva o úvěru zůstane 

platná po smluvenou dobu a že bude jak ze strany poskytovatele, tak ze strany spotřebitele 

plněna řádně a včas, stejně tak, že se veškeré veličiny jako zápůjční úroková sazba a další 

náklady zůstanou pevně stanovené na totožné úrovni až do konce platnosti úvěrové 

smlouvy. 

Přestože by měla být RPSN na základě výše uvedeného předmětem konkurenčního 

boje mezi poskytovateli spotřebitelských úvěrů mnohem více, než je výše zápůjční úrokové 

sazby, v praxi je bohužel často opomíjena. Správný výpočet RPSN a určení, jaké všechny 

náklady zahrnuje, by měl podle Franka a Veselkové rovněž mít podstatný vliv na rozhodování 

spotřebitelů o nejvýhodnější nabídce.164 Ti se však stále orientují podle výše úrokové sazby, 

která, na rozdíl právě od RPSN, zdaleka nevyjadřuje částku, kterou je spotřebitel povinen 

v souvislosti s poskytnutým úvěrem vynaložit. Zápůjční úroková sazba totiž představuje 

pouze cenu vypůjčených finančních prostředků formou procenta z této částky vyjádřeného 

za roční období, nikoli už další platby a poplatky, které je spotřebitel povinen v souvislosti 

s poskytnutím spotřebitelského úvěru zaplatit. Příkladem důvodová zpráva k ZSÚ uvádí 

poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za správu úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu 

a podobně.165 Může totiž logicky nastat situace, kdy úvěr, který má sice vyšší zápůjční 

úrokovou sazbu, bude s ohledem na nižší vedlejší poplatky celkově výhodnější. 

Již v souvislosti s přijetím původní úpravy se objevil názor, že ochrana spotřebitele 

není zcela dostatečná a měla by být stanovena jakási rozumná, spravedlivá maximální výše 

RPSN, kterou by měl spotřebitel zaplatit. Takto hovoří i Dohnal, když říká, že jediným 

opravdu efektivním krokem k ochraně spotřebitele by bylo omezení horní sazby RPSN tak, 

aby ji nebylo možno překročit za žádné situace, byť hned dodává, že by toto opatření 

                                                 
164 FRANK, Rainer, VESELKOVÁ, Pavla. K současným výkladovým otázkám právní regulace RPSN. 
Právní rozhledy, č. 2/2016. s. 62. ISSN:1210-6410. 
165 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 133. In: 
psp.cz [online]. s. 146. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 

http://www.psp.cz/
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porušilo základní lidská práva a zásady svobodného obchodu.166 S touto myšlenkou nelze 

souhlasit, a to hned ze dvou důvodů. S ohledem na charakter RPSN, který zohledňuje nejen 

nákladovost úvěru, ale i dobu, na kterou je úvěr poskytnut, resp. dobu, za kterou musí být 

úvěr splacen, může nastat situace, kdy úvěr, který bude z hlediska finanční nákladovosti, 

tedy výše úrokové sazby a minimálních vedlejších poplatků, patřit sice k těm nejvýhodnějším, 

ovšem pokud bude poskytnut na velice krátkou dobu, jeho ukazatel RPSN může logicky činit 

i desítky procent. Dalším hlediskem je skutečnost, že čím je spotřebitel méně bonitní, tím je 

mu zpravidla poskytován úvěr za méně výhodných podmínek, což se projevuje především 

stoupající výší úrokové sazby, případně se lze obvykle u nebankovních poskytovatelů setkat 

s četnějšími poplatky spojenými s poskytnutím úvěru. Povinnost poskytovatele posoudit 

úvěruschopnost spotřebitele však mimo jiné znamená, že poskytovatel může poskytnout 

spotřebiteli pouze takový úvěr, který by byl schopen řádně splatit za podmínek, které zde 

byly při uzavření úvěrové smlouvy. V opačném případě se může spotřebitel dovolat 

neplatnosti smlouvy a pokud bude jeho námitka úspěšná, vrátí poskytovateli pouze jistinu 

v době přiměřené jeho možnostem. Nabízí se tedy otázka, zda toto ustanovení není alespoň 

částečným regulativem únosné výše RPSN, byť ta se může samozřejmě v závislosti 

na okolnostech případu, jak bylo popsáno výše, u každé úvěrované osoby lišit.  

                                                 
166 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr. Praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 
2011. s. 112. ISBN: 978-80-8721-276-9. 
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4 DOHLED 

4.1 OBECNĚ 

S účinností ZSÚ došlo dle důvodové zprávy k úplnému sjednocení dohledu 

nad subjekty působícími na finančním trhu.167 Nově dohled nad plněním povinností všech 

poskytovatelů, zprostředkovatelů a akreditovaných osob vyplývajících ze ZSÚ a Nařízení 

vykonává pouze ČNB, zatímco za účinnosti ZSÚ 2010 byla působnost dohledu dělená mezi 

ČNB a ČOI.168 ČOI podle § 173 ZSÚ pokračuje ve výkonu kontroly nad subjekty oprávněnými 

poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry přede dnem nabytí účinnosti ZSÚ 

do doby, než jim ČNB udělí požadované oprávnění a také dle § 175 ZSÚ dokončí již zahájená 

řízení. 

Staša uvádí, že dohled je jedním z různých termínů, který je pozitivním právem 

používán promiscue pro správní dozor tak, jak je chápán v teorii správního práva.169 

Dozorující orgán hodnotí plnění povinností, které pro dozorovaný nepodřízený subjekt 

vyplývají ze zákona a jiných právních předpisů, opatření obecné povahy, správního aktu 

či veřejnoprávní smlouvy. Na rozdíl od jiných kontrolních činností vůči subjektům veřejné 

správy nebo dozorčích činností uvnitř samotné veřejné správy se podle Staši při správním 

dozoru nehodnotí věcná správnost, účelnost, hospodárnost ani jiná pravidla, pokud nejsou 

výslovně obsažena v právní normě adresované dozorovanému subjektu,170 čemuž by se měla 

vyvarovat i ČNB. 

Dohled ČNB podle § 44 ZČNB konkrétně zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení 

oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele, samostatného zprostředkovatele 

a akreditované osoby, stejně jako formální posouzení oznámení vázaného zástupce 

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. ČNB rovněž kontroluje dodržování 

                                                 
167 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 135. In: 
psp.cz [online]. s. 146. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 
168 K tomu blíže viz § 19 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
169 STAŠA, Josef In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2016. s. 202. ISBN: 978-80-7400-624-1. 
170 Ibidem, s. 203. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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ZSÚ, Nařízení a vyhlášek ČNB vydaných k provedení ZSÚ, stejně jako jiných právních 

předpisů, pokud je jimi ke kontrole zmocněna, s čímž souvisí oprávnění ČNB k získávání 

informací potřebných pro výkon dohledu, jejich vymáhání a ověřování, případně ukládání 

opatření k nápravě či řízení o přestupcích. Bližší výkon dohledu je potom upraven přímo 

v ZSÚ. 

Komentář k ZSÚ uvádí, že při výkonu dohledu postupuje ČNB vždy podle ZČNB a ZSÚ 

s výjimkou případů kontroly na místě, která se řídí podle § 45 odst. 1 ZČNB ustanoveními 

v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.171 

Podle § 126 ZSÚ je ČNB oprávněna provést v hostitelském členském státě kontrolu na místě 

u samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce poskytovatele se sídlem v ČR, 

kteří zprostředkovávají spotřebitelský úvěr na bydlení. Předpokladem je předchozí oznámení 

příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu, který může ČNB rovněž požádat 

přímo o provedení samotné kontroly. Dohled nad dodržování povinností samostatného 

zprostředkovatele a vázaného zástupce poskytovatele působícím v hostitelském členském 

státě vykonává po celou dobu ČNB. Pokud však samostatný zprostředkovatel a vázaný 

zástupce poskytovatele působí v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky, 

výkon dohledu se dle § 139 dělí mezi ČNB a příslušný orgán dohledu hostitelského členského 

státu. 

Stejně tak je příslušný orgán domovského členského státu oprávněn podle § 136 

odst. 2 ZSÚ provést kontrolu na místě v pobočce zahraničního zprostředkovatele na území 

ČR, pokud to předem oznámí ČNB. Dohled nad dodržováním povinností zahraničního 

zprostředkovatele vykonává rovněž po celou dobu dohledový orgán domovského členského 

státu. Pokud zahraniční zprostředkovatel působí v ČR prostřednictvím pobočky, výkon 

dohledu se dle § 138 odst. 1 ZSÚ opět dělí mezi příslušný orgán dohledu hostitelského 

členského státu a ČNB. 

ČNB rovněž může podle § 136 odst. 3 ZSÚ provést kontrolu na místě u toho, kdo je 

podezřelý, že poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelské úvěry bez příslušného 

                                                 
171 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 638. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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oprávnění. Pokud podezřelý neposkytne ČNB potřebnou součinnost, dopustí se přestupku 

podle § 157 odst. 1 písm. f) ZSÚ. 

4.2 DOHLED NAD ZAHRANIČNÍM ZPROSTŘEDKOVATELEM 

V případě, kdy zahraniční zprostředkovatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr 

na bydlení v ČR prostřednictvím pobočky, vykonává dohled ČNB nad dodržováním zákonem 

taxativně vyjmenovaných povinností v souladu se směrnicí MCD. Ve zbytku vykonává dohled 

na tímto zahraničním zprostředkovatelem orgán dohledu jeho domovského státu, který 

posuzuje splnění povinností vyplývajících z domovského právního řádu. 

Pokud takový zprostředkovatel neplní své povinnosti, nad kterými vykonává dohled 

ČNB, ta ho podle § 138 odst. 2 ZSÚ na takové porušení upozorní a požádá o zjednání 

nápravy. Pokud k nápravě nedojde, je ČNB oprávněna uložit opatření k nápravě, o kterém 

informuje orgán dohledu zahraničního zprostředkovatele v domovském státě. Pokud se 

i tato opatření k nápravě minula účinkem, může ČNB podle § 138 odst. 3 ZSÚ uložit další 

opatření k nápravě nebo pokutu za spáchání přestupku. Zda ČNB znovu přistoupí k uložení 

opatření k nápravě nebo již uloží pokutu, záleží na její správní úvaze. Komentář v tomto 

ohledu uzavřel, že na rozdíl od ukládání pokut za přestupky spáchanými subjekty se sídlem 

v ČR musí v případě zahraničních zprostředkovatelů uložení pokuty vždy předcházet 

minimálně jedno uložené opatření k nápravě, jinak by bylo uložení pokuty nezákonné.172 

ČNB je však v každém případě povinna oznámit výše uvedené kroky Evropské Komisi. 

Pokud zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelské úvěry 

na bydlení jinak než prostřednictvím pobočky, porušil povinnost uloženou mu tímto zákonem 

na základě práva EU, anebo pokud zahraniční zprostředkovatel zprostředkující spotřebitelské 

úvěry prostřednictvím své pobočky porušil povinnosti uložené mu tímto zákonem na základě 

práva EU jiné než ty uvedené v § 138 odst. 1 ZSÚ, ČNB podle § 138 odst. 4 ZSÚ tyto 

skutečnosti oznámí orgánu dohledu domovského státu. Pokud tento orgán do 1 měsíce 

nepřijme žádná opatření nebo i přes jejich uložení zahraniční zprostředkovatel poškozuje 

nebo ohrožuje svým jednáním zájmy spotřebitelů v ČR, pak ČNB buď opět oznámí tuto 

                                                 
172 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 670, 653. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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skutečnost orgánu dohledu v domovském státě a následně uloží opatření k nápravě nebo 

pokutu za přestupek a zároveň informuje Evropskou Komisi a Evropský orgán 

pro bankovnictví či rovnou požádá Evropský orgán pro bankovnictví o pomoc v souladu 

s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu 

dohledu. 

4.3 SOUVISEJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

ČNB je rovněž podle 140 ZSÚ při výkonu dohledu oprávněna požádat příslušný 

dohledový orgán hostitelského členského státu o spolupráci, či vice versa poskytne tomuto 

orgánu součinnost. Přeshraniční spolupráce a výměna informací mezi dohledovými orgány 

probíhá prostřednictvím tzv. kontaktních míst, kterým je v ČR samotná ČNB. 

ČNB je však oprávněna žádost o poskytnutí spolupráce nebo informací odmítnout 

z důvodů, které by mohly nepříznivě ovlivnit suverenitu, bezpečnost nebo veřejný pořádek 

ČR. Komentář doplňuje, že stejné účinky má i případ, kdy se žádost týká stejné věci nebo 

osoby, ohledně níž bylo již v ČR zahájenou soudní řízení nebo vydáno rozhodnutí, a to nikoli 

jen soudní, které již nabylo právní moci.173 

ČNB se také může podle § 144 ZSÚ obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví 

v případě, kdy byla její žádost o spolupráci nebo poskytnutí informací odmítnuta a požádat 

jej o poskytnutí pomoci. Orgány dohledu jsou potom vázány jakýmkoli závazným 

rozhodnutím v dané věci. 

4.4 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI 

ČNB je oprávněna uložit poskytovateli, samostatnému zprostředkovateli, 

akreditované osobě nebo osobě zastoupené vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem 

vázaného spotřebitelského úvěru v souladu s § 145 odst. 1 ZSÚ opatření uvést jejich činnost 

do souladu se ZSÚ, pokud vybočuje z jeho mezí. Za účelem ochrany spotřebitele je rovněž 

podle § 145 odst. 3 ZSÚ oprávněna zároveň zakázat nebo omezit jejich činnost než splní své 

povinnosti. Cílem opatření k nápravě je dle názoru Nejvyššího správního soudu především 

                                                 
173 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 663. ISBN 978-80-7400-645-6. 
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uvést činnost do souladu se zákonem174 a tím co nejdříve znovu plně chránit spotřebitele. 

Podle Vetešníka se tedy jedná o sankci, která nemá trestněprávní povahu, na rozdíl 

od pokuty, která má trestněprávní povahu spočívající především v represi a prevenci.175 

Jelikož jsou opatření k nápravě a pokuta za přestupek naprosto rozdílné instituty, lze je podle 

Práškové uložit souběžně aniž by došlo k porušení zásady ne bis in idem.176 Na rozdíl 

od řízení o přestupcích ZSÚ nestanovuje žádnou prekluzivní lhůtu, a tudíž může podle 

komentáře ČNB řízení o uložení opatření k nápravě zahájit a takové opatření vydat kdykoli, 

dokud není činnost dohlížené osoby uvedena do souladu se ZSÚ.177 Uložené vykonatelné 

opatření se zveřejní v příslušném registru podle § 55 odst. 1 písm. h) ZSÚ, aby se mohl 

spotřebitel případně s uloženým opatřením seznámit a zhodnotit kvalitu poskytování služeb 

tohoto subjektu. Pokud dohlížený subjekt nesplní povinnosti požadované ČNB v souvislosti 

s uloženým opatřením k nápravě, dopustí se přestupku podle § 157 odst. 2 ZSÚ. 

ČNB je rovněž oprávněna odejmout udělené oprávnění k poskytování 

nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů, a to z taxativně uvedených důvodů v § 146 

odst. 1 ZSÚ. I oprávnění k činnosti lze odejmout souběžně s uložením pokuty za přestupek, 

jelikož podle Práškové nejde o porušení zásady ne bis in idem.178 ČNB také může dle § 146 

odst. 1 písm. b) ZSÚ odejmout oprávnění, aniž by nejprve uložila opatření k nápravě logicky 

s tou výjimkou, že by již uložené opatření k nápravě nevedlo k zamýšlenému účinku. ČNB 

je pak povinna podle § 146 odst. 3 ZSÚ pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti 

zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně o tom také vhodně informovat 

veřejnost, aby se taková informace dostala co nejrychleji do povědomí co nejširšího okruhu 

spotřebitelů. 

                                                 
174 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 5 A 69/2001. 
175 VETEŠNÍK, Pavel In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, Zákon o některých přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 409. ISBN: 978-
80-7400-666-1. 
176 PRÁŠKOVÁ, Helena In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012. s. 421. ISBN: 978-80-7179-254-3. 
177 SLANINA, Jan, JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, WACHTLOVÁ, Lucie, FLÍDR, Jan. Zákon 
o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 672. ISBN 978-80-7400-645-6. 
178 PRÁŠKOVÁ, Helena In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012. s. 421. ISBN: 978-80-7179-254-3. 
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4.5 PŘESTUPKY 

Přestupky uvedené v ZSÚ lze rozčlenit do třech kategorií. První kategorií jsou 

přestupky specifikované pro jednotlivé subjekty oprávněné k výkonu své činnosti podle ZSÚ, 

které jsou uvedeny v § 148 až § 152 a § 156 ZSÚ. Druhou kategorií jsou přestupky, kterých 

se může dopustit každý, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský 

úvěr, bez ohledu na to, podle jakého zákona mu bylo uděleno ČNB oprávnění k činnosti. 

Tyto přestupky lze najít v § 153 až § 155 ZSÚ. Třetí kategorií jsou přestupky fyzických osob, 

právnických osob a podnikajících fyzických osob uvedené v § 147 a § 157 ZSÚ, které dosud 

nezískaly oprávnění k činnosti podle ZSÚ. Nekoncepční výjimkou je pouze přestupek podle 

§ 157 odst. 2 ZSÚ spočívající v nesplnění povinnosti vyplývající z uloženého rozhodnutí 

o opatření k nápravě, jelikož takové opatření se ukládá dle § 145 ZSÚ osobě, která 

je oprávněna k činnosti podle ZSÚ. Druhou výjimkou je přestupek podle § 157 odst. 1 písm. f) 

ZSÚ spočívající v neposkytnutí potřebné součinnosti ČNB při výkonu dohledu, protože 

součinnost podle § 135 odst. 2 ZSÚ může ČNB požadovat jak po osobě, která je držitelem 

oprávnění k činnosti podle ZSÚ, tak po osobě, která je podezřelá, že takovou činnost 

provozuje bez příslušného oprávnění. 

Dalším rozlišovacím kritériem uvedených přestupků je maximální výše pokuty. 

V zásadě lze podle důvodové zprávy rozlišit v důsledku sjednocení právní úpravy finančního 

trhu 3 kategorie přestupků s pokutami do 20 000 000 Kč, do 10 000 000 Kč a do 5 000 000 

Kč. Do kategorie s nejvyšší možnou sazbou pokuty patří velmi závažná a společensky 

nebezpečná jednání, která mohou spotřebitele v konečném důsledku velmi poškodit.179 

V souvislosti s otázkou legitimity nastavené výše pokut odkazuji na názor Městského soudu 

v Praze, podle kterého preventivní účinky postihu nesmí mířit jen vůči povinnému, ale musí 

odradit od nezákonného jednání i jiné nositele stejných zákonných povinností. Dostatečně 

účinný postih musí proto být vyvozený včas, věcně správně a odpovídat významu 

chráněného zájmu. Smysluplný finanční postih proto musí být v majetkové sféře delikventa 

                                                 
179 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, II. Zvláštní část k § 147 až 
157. In: psp.cz [online]. s. 148. [cit. 2017-11-28] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf. 

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/doc/00/12/45/00124543.pdf
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dostatečně znatelný a obsahovat i represivní složku.180 Stejný soud rovněž opakovaně 

dovolil, že poskytování peněžních zápůjček je regulováno právními normami, které jsou 

závazné pro všechny, a jejich nedodržení má být spojeno s citelnými sankcemi.181 

ČNB projednává přestupky uvedené v ZSÚ v řízení vedeném podle PřestZ, přičemž 

pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě zveřejní za účelem větší informovanosti 

spotřebitelů po dobu 5 let způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru podle § 55 

odst. 1 písm. h) ZSÚ. 

Oproti výše uvedeným subjektům se spotřebitelé podle ZSÚ žádného přestupku 

dopustit nemohou. Přestože úmyslné uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů 

nebo zamlčení podstatných údajů při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru 

naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu, souhlasím 

s Dohnalem, že „by nebylo od věci odlehčit již tak zatíženým soudům a celou situaci pojmout 

jinak“.182 Přestože se v trestním právu posuzuje společenská škodlivost protiprávního jednání 

pachatele, trestní úprava by mohla být nastavena efektivněji a společensky méně závažné 

protiprávní činy by mohly být řešeny formou odpovědnosti za přestupek, které by byly 

projednávány a tresty za ně ukládány ČNB. Jako vhodný prostředek Dohnal uvádí zejména 

zákaz podávat žádosti o úvěr uložený spotřebiteli na určitou dobu, což by musel poskytovatel 

zjistit z příslušné evidence přestupků. S tím by rovněž korespondovala povinnost 

poskytovatele posoudit s odbornou péčí úvěruschopnost spotřebitele. Ostatně případný 

zákaz podávat žádost o spotřebitelský úvěr z důvodu dříve spáchaného úmyslného 

podvodného jednání v souvislosti s žádostí o úvěr by se mohl uplatnit i v současnosti, jelikož 

se o páchané činnosti ostatní poskytovatelé dozvědět nijak nemusejí. 

  

                                                 
180 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2004, sp. zn. 10 Ca 250/2003. 
181 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 8 A 212/2010; rozsudek Městského 
soudu v Praze ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. 7 A 332/2011. 
182 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr. Praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 
2011. s. 116. ISBN: 978-80-8721-276-9. 
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Závěr 

Diplomová práce si kladla za úkol provést analýzu zhruba jeden rok účinného zákona 

o spotřebitelském úvěru a zhodnotit její funkčnost a užitečnost především s ohledem 

na ochranu spotřebitele a případně navrhnout změny za pomoci srovnání podobných 

institutů upravených v dalších právních předpisech finančního práva či výkladu v odborné 

literatuře a ze strany dohledového orgánu. 

Přijetím nového zákona o spotřebitelském úvěru došlo k výraznému zvýšení ochrany 

spotřebitele, s čímž souvisí i markantní nárůst podmínek k získání podnikatelského oprávnění 

k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů a požadavků na výkon činnosti 

oprávněných subjektů, o čemž hovoří i fakt, že nový zákon o spotřebitelském úvěru obsahuje 

oproti původním 29 paragrafům o 150 paragrafů více. 

Přestože nové právní úpravě nelze upřít řadu pozitivních kroků směřujících k ochraně 

spotřebitele, ať už je to rozšíření působnosti zákona jak na spotřebitelské úvěry na bydlení, 

tak na spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení bez ohledu na výši jejich jistiny, rozšíření 

povinnosti poskytovatelů a zprostředkovatelů jednat vždy v souladu se zásadou odborné 

péče, stejně jako posílení významu transparentního jednání ve vztahu ke spotřebiteli, 

zavedení odborné zkoušky jako předpokladu pro výkon jejich činnosti, vyskytují se v zákoně 

i některé nedostatky, které by bylo vhodné napravit. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější 

z nich. 

Přestože ZSÚ stanovil obecnou odpovědnost samostatného zprostředkovatele 

za přestupek spáchaný osobami, kterými se nechal zastoupit, nelze o přičitatelnosti takové 

odpovědnosti vždy uvažovat. Jelikož přičitatelnost odpovědnosti za přestupek upravuje 

PřestZ, nelze samostatnému zprostředkovateli přičíst odpovědnost za přestupek, kterého 

se dopustil vázaný zástupce, který je právnickou osobou. S ohledem na podmínky 

přičitatelnosti uvedené v PřestZ rovněž nelze uvažovat o odpovědnosti samostatného 

zprostředkovatele za jednání vázaného zástupce, kterým porušil právě a jedině jemu 

zákonem uloženou povinnost. Směrnice MCD tudíž nebyla v tomto ohledu řádně 

transponována, když stanovuje plnou a bezpodmínečnou odpovědnost zastoupeného. 
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V souvislosti se zavedenou povinností samostatného zprostředkovatele uzavřít 

pojistnou smlouvu pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením 

některé z jeho zákonných povinností jsem dospěl k závěru, že tato pojistná smlouva nemusí 

ze zákona zahrnovat odpovědnost za škodu způsobenou osobami, kterými se nechá 

samostatný zprostředkovatel zastupovat. Přestože se mu bude odpovědnost za takovou 

škodu přičítat, nemůže ji samostatný zprostředkovatel spotřebiteli hradit z pojistného plnění. 

Uzavřením takové pojistné smlouvy není přitom ani podmíněno získání oprávnění k činnosti 

od ČNB, stejně tak dle současného znění ZSÚ není samostatný zprostředkovatel odpovědný 

za přestupek, pokud zákonem požadovanou pojistnou smlouvu vůbec neuzavře. 

Zákonodárcem byl rovněž zcela nelogicky nastaven i limit spoluúčasti pro případ náhrady 

škody, když by postačilo navázání limitu spoluúčasti pouze na 1 % z celkové částky pojistného 

plnění, jako je tomu v ZPojZpr. Komentované ustanovení by proto bylo vhodné ve výše 

zmíněných intencích změnit. 

Zákonodárce tím, že sám definoval pojem důvěryhodnosti přímo v ZSÚ, vyloučil 

použití výkladového sdělení ČNB, na základě čehož se za důvěryhodnou osobu podle ZSÚ 

považuje i osoba, která podle jiných právních předpisů spoléhajících se na výklad ze strany 

dohledového orgánu důvěryhodná není. Bylo by tak vhodné tuto úpravu sladit s výkladem 

dohledového orgánu, či ponechat posouzení důvěryhodnosti přímo na něm, jelikož to je 

právě on, kdo rozhoduje o udělení oprávnění k činnosti podle ZSÚ. 

Při analýze zákona o spotřebitelském úvěru jsem dále dospěl k závěru, že je 

vyloučeno, aby poskytovatel spotřebitelského úvěru postupující s odbornou péčí předem 

zcela automaticky spotřebiteli garantoval, že do databází s údaji o platební morálce dlužníků 

či databází vedoucích seznamy jejich závazků ani nenahlédne, přestože ZSÚ nestanoví 

poskytovatelům výslovnou povinnost do takových databází nahlížet. 

Rovněž se ukázalo, že pojem číselný údaj o nákladech spotřebitelského úvěru není 

nejpřiléhavější, jelikož se má za něj považovat jakýkoli údaj o nákladech. Široký výklad tohoto 

pojmu má pak za následek rozsáhlou informační povinnost poskytovatele ve prospěch 

spotřebitele v reklamě na spotřebitelský úvěr, čímž v podstatě brání tomu, aby se spotřebitel 

setkal s reklamou, která tyto informace neobsahuje. 



 

83 
 

 

Přestože mohou subjekty oprávněné k činnosti podle jiných právních předpisů, 

např. banky či platební instituce, poskytovat spotřebitelům úvěr, nemohou s ohledem 

na užší definici úvěru zakotvenou v těchto zvláštních předpisech poskytovat jakýkoli 

spotřebitelský úvěr ve smyslu ZSÚ. Potřebovaly by totiž v takovém případě získat oprávnění 

nebankovního poskytovatele dle ZSÚ. 

De lege ferenda by bylo vhodné zakotvit povinné pravidelné přezkušování 

poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů z odborné zkoušky. Přestože jsou 

poskytovatelé a zprostředkovatelé povinni si úroveň svých znalostí udržovat, závisí 

to především na jejich dobrovolnosti a pouhá dlouhodobá praxe se nejeví jako dostatečná 

záruka ochrany spotřebitele před nekvalifikovaným výkonem jejich činnosti 

S ohledem na rozdílný základ obou směrnic se pak jeví jako vhodné úpravu 

spotřebitelských úvěrů vycházející ze směrnice CCD změnit ve prospěch spotřebitele tak, 

aby i on měl právo vyžádat si od zprostředkovatele přehled nabízených provizí 

za zprostředkování spotřebitelského úvěru, stejně tak aby mu byl zprostředkovatel povinen 

sdělit, jak vysokou odměnu za zprostředkování nabízeného úvěru od konkrétního 

poskytovatele dostane, aby mohl spotřebitel kvalifikovaně posoudit, zda je mu úvěr nabízen 

nezávisle na zisku zprostředkovatele. Rovněž by bylo vhodné revidovat směrnici CCD v tom 

ohledu, aby spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení mohli zprostředkovávat i zahraniční 

zprostředkovatelé. Zvýšená konkurence zprostředkovatelů by mohla vést k výhodnějším 

nabídkám pro spotřebitele. 
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Seznam zkratek 

BankZ Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou poskytování a zprostředkování 

spotřebitelských úvěrů z hlediska veřejného práva. Nejvýznamnějším cílem této regulace je 

ochrana spotřebitele. 

Práce analyzuje zhruba jeden rok účinnou právní úpravu, která transponuje jak 

směrnici upravující spotřebitelské úvěry na bydlení, tak směrnici upravující spotřebitelské 

úvěry jiné než na bydlení, hodnotí ji, zkoumá případné nedostatky a navrhuje jejich změnu. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol kopírujících strukturu zákona o spotřebitelském 

úvěru. První kapitola rozebírá, co se za spotřebitelský úvěr považuje a definuje čtyři 

podstatné znaky spotřebitelského úvěru tak, jak je chápe zákon o spotřebitelském úvěru. 

Druhá kapitola se podrobně zabývá předpoklady pro získání oprávnění pro osoby, které 

žádají o oprávnění poskytovat a zprostředkovat spotřebitelský úvěr, popisuje možné 

struktury vzájemného zastoupení subjektů a případné odpovědnosti subjektů za přestupek, 

která se může za určitých okolností přičítat zastoupeným subjektům. Rovněž rozebírá hlavní 

funkce registru, podmínky odborné způsobilosti a řeší definici důvěryhodnosti a vztah tohoto 

pojmu k jiným právním předpisům upravujících činnost ostatních subjektů na finančním trhu. 

Třetí kapitola detailně řeší pravidla jednání poskytovatelů a zprostředkovatelů 

ve vztahu ke spotřebiteli včetně pravidel pro poskytování rady a doporučení spotřebiteli, 

stejně jako povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele s odbornou péčí a případné 

následky související s nesplněním této povinnosti. Rovněž popisuje pravidla pro zveřejňování 

informací uvedených v reklamě na spotřebitelský úvěr a pravidla pro poskytování informací 

spotřebiteli ze strany poskytovatelů a zprostředkovatelů před uzavřením smlouvy. Čtvrtá 

kapitola hodnotí dohled ze strany České národní banky nad poskytováním 

a zprostředkováním spotřebitelských úvěrů a odpovědnost za přestupky. 

Závěr práce komplexně hodnotí změny související s přijetím nové právní úpravy, 

shrnuje nedostatky a navrhuje jejich změny. 
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Thesis title 

Public law aspects of providing credits for consumers 

Abstract 

This paper deals with legal regulation of providing and mediation of credits 

for consumers with respect to public law. The most important goal of this regulation 

is to protect consumers. 

This thesis analyses an act, which came into effect about 1 year ago transposing 

a directive regulating credit agreements for consumers relating to residential immovable 

property and a directive regulating other credit agreements for consumers, evaluates its 

suitability, considers its imperfection and proposes appropriate changes. 

The paper is divided into 4 chapters according to the structure of the Act 

No. 257/2016 Coll. on consumer`s credit. The first chapter analyses what exactly shall be 

considered as the consumer`s credit and defines four essential features of a credit 

for consumers as it is construed in this Act. The second chapter deals with requirements 

for obtaining permission for those entities who apply for permission for providing 

or mediation consumer`s credits, describes possible structures of representation of these 

entities and potential offence liability, which can be imputed to the represented entity. This 

chapter also analyses functions of the register, conditions of qualification and deals with 

definition of credibility and its relation to other laws regulating business of other entities 

on the financial market. 

The third chapter deals in detail with rules of acting of providers and intermediaries 

in relation to the consumer including rules of providing advice and recommendation 

to the consumer, their obligation to comply lege artis with credit rating of consumer 

and potential consequences of not meeting these obligations. This chapter also describes 

rules of publishing required information in advertisement on a credit for consumers 

and rules for providing information addressed to the consumer before entering into a credit 

contract. The fourth chapter evaluate supervision carried out by the Czech National Bank 

on providing and mediation credits to consumers and potential offence liability. 
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The conclusion comprehensively evaluates changes related to the enacting of this 

new act, summarizes its imperfections and proposes changes. 
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