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K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony – navrhuji následující pozměňovací návrh:
Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. XIII
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 303/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 92 odst. 1 písm. k) se za slova „pohyblivé sazby“ vkládají slova „a případně název
referenční hodnoty5), na níž má být výše zápůjční úrokové sazby závislá, a jméno jejího
administrátora“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech,
které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách
nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a
nařízení (EU) č. 596/2014.“.
2. V § 95 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Má-li být výše zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
závislá na referenční hodnotě5), musí být spotřebiteli poskytnuty též informace o jejím názvu
a jménu jejího administrátora a o souvisejících důsledcích pro spotřebitele.“.
3. V § 99 odst. 4 se text „a § 95 až 97“ nahrazuje textem „, § 95 odst. 1 a 2, § 96 a 97“.“.
Dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá a dosavadní čl. XIII se označuje jako čl. XIV.

Odůvodnění:
V souvislosti s přijetím evropského nařízení o indexech, které jsou používány
jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (tzv.
nařízení o benchmarcích), došlo k drobné novelizaci směrnice o
spotřebitelských úvěrech (tzv. směrnice CCD) a směrnice o úvěrech na bydlení
(tzv. MCD).
Do těchto směrnic byla vložena povinnost poskytovatele úvěru, aby v případě,
že používá úrokovou sazbu, která je závislá na referenční hodnotě ve smyslu
nařízení o benchmarcích, vysvětlil spotřebiteli důsledky použití této úrokové
sazby. Tuto povinnost je proto třeba promítnout do zákona o spotřebitelském
úvěru.

