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Pozměňovací návrh poslance 

Ing. Václava Votavy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí 

a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 1009). 

I. Navrhované změny: 

V části první „Změna zákona o České národní bance“, článku I., bodu 35 se v § 45a 

odstavci 4 písmeno b) a písmeno c) celé zrušují a dále označení věty písmenem a) se 

vypouští, na konec věty se místo čárky vkládá tečka a vkládá se nová věta ve znění: 

„Horní hranice tohoto úvěrového ukazatele nesmí být nižší než 90%.“. 

 

II. Znění § 45a odstavce 4 s vyznačenými změnami: 

(4) Úvěrovým ukazatelem je ukazatel vyjadřující poměr  

a) celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou 

nemovitostí k hodnotě zajištění (ukazatel LTV). Horní hranice tohoto úvěrového ukazatele 

nesmí být nižší než 90%,. 

b) celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel DTI), 

c) výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům 

(ukazatel DSTI). 

 

III. Odůvodnění:  

Cílem pozměňovacího návrhu je vyloučit z regulace nastavení horní hranice úvěrového 

ukazatele poměřujícího celkovou výši dluhů spotřebitele k jeho příjmům (DTI) a 

ukazatele poměřující výdaje spotřebitele vyplývající z celkové výše dluhů spotřebitele k 

jeho příjmům (DSTI). Tyto ukazatele nezohledňují rozdílnost žadatelů o úvěry, kdy např. 

mladý žadatel na počátku své pracovní kariéry disponuje spíše nižším příjmem, avšak jeho 

délka ekonomického života je relativně delší, tedy je při vhodně nastavené splatnosti 

úvěru stále schopen úvěr splatit. Stejně tak je problémem těchto ukazatelů fakt, že jsou 

zpět hledící (jak uvádí také návrh vyhlášky ČNB s podrobnějším vzorcem ukazatele DTI), 

tedy opět nezohledňují budoucí vývoj příjmů, který je rozhodující pro to, aby byl daný 

úvěr řádně splácen a nakonec splacen (a tedy negeneroval rizika). To může být zásadní 

opět např. pro mladé žadatele o hypoteční úvěr. Pevný limit pro výši úvěru v podobě 

násobku jeho platu následně takové žadatele diskriminuje.  

K ošetření hrozby nárůstu systémového rizika se jako dostatečný jeví ukazatel poměřující 

celkovou výši dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou 



nemovitostí k hodnotě zajištění (LTV), přičemž se vkládá omezení LTV do 90%. 

Omezení ukazatele LTV přímo zákonem je vhodnější proto, aby nebylo závislé na 

opatření České národní banky. Omezení do 90% je dostatečné, jelikož v případě nižšího 

limitu by mohlo dojít k citelnému omezení hypotéčního úvěrů pro běžné rodiny, které by 

si nedokázaly opatřit vlastní zdroje na nákup nemovitosti. 

 


