Pozměňovací návrh poslance V. Votavy
k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru
(sněmovní tisk č. 679)
Pozměňovací návrh:
 V § 176 odst. 3) se slova „5 let“ nahrazují slovy „3 let“

Odůvodnění návrhu:
Tento pozměňovací návrh navazuje na vládou navržené ustanovení § 176 zákona o
spotřebitelském úvěru, kde se předpokládají kvalifikační úlevy pro ty poskytovatele a
zprostředkovatele a jejich pracovníky (zainteresovaných osob), kteří se dlouhodoběji (min. 5 let)
pohybují v oboru poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů.
Vládní návrh je odůvodněn zejména ochranou ekonomických zájmů a jistot zainteresovaných
osob, a to vzhledem k délce jejich letité praxe v oboru, neboť takto zkušené osoby dokáží poskytnout
dostatečné odborné záruky, že jsou pro svou práci dostatečně připraveny a kvalifikovány.
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je hlavně zvýšení ochrany také těch zainteresovaných
osob, u kterých by jejich pokročilejší věk mohl být závažnější překážkou k získání požadovaného
formálního maturitního vzdělání, ačkoliv již mají letitou praxi v oboru, nicméně nikoliv minimálně
pětiletou. V tomto ohledu tento pozměňovací návrh vládní návrh zjemňuje, a vyžaduje tak praxi
v oboru minimálně tříletou.
Pokud by nedošlo k tímto pozměňovacím návrhem doporučené úpravě, potom by mohlo
docházet k částečné pracovní diskriminaci některých osob, a to pro jejich pokročilejší věk a
následnému ztížení v přístupu k povolání, kterým se živí. Tříletá délka praxe se tak z praktického
nediskriminačního pohledu jevila jako zcela dostačující pro všechny věkové skupiny
zprostředkovatelů.
Předmětný pozměňovací návrh také navazuje na závěry odborného semináře v Poslanecké
sněmovně, pořádaného 29. dubna zpravodajem sněmovního tisku 679, panem poslancem Klaškou,
na kterém zástupci Ministerstva financí připustili možné problémy s vládou navrženou minimální
pětiletou délkou požadované praxe pro určité věkové skupiny. Zároveň uvedli, že umožní takovou
změnu v návrhu, která by lépe odpovídala reálnému životu.
Tento pozměňovací návrh tedy směřuje k narovnání příležitostí na pracovním trhu
poskytování spotřebitelských úvěrů pro všechny věkové kategorie poskytovatelů, zprostředkovatelů
a jejich některých zaměstnanců před jejich případnou diskriminací z důvodu věku a vytváření
potenciální závažné formální překážky pro výkon jejich povolání.

