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STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 14. září 2009
k pravomoci České národní banky v souvislosti se spotřebitelským úvěrem
(CON/2009/71)

Úvod a právní základ
Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 25. srpna 2009 žádost Ministerstva průmyslu a obchodu
České republiky o stanovisko k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále
jen „návrh zákona“).
Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského
společenství a na třetí odrážce čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o
konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů 1 , neboť
návrh zákona se týká České národní banky (ČNB). V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu
Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.

Účel návrhu zákona

Účelem návrhu zákona je provést směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne
23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS 2 do českého
právního řádu. Podle návrhu zákona 3 má ČNB pravomoc vykonávat dohled nad dodržováním povinností
při sjednávání spotřebitelského úvěru ve vztahu k subjektům, jež spadají pod její dohled 4 . Dozor nad
nebankovními subjekty, které podnikají na základě živnostenského oprávnění, bude vykonávat Česká
obchodní inspekce 5 .

2.

Rozšíření úkolů ČNB v oblasti dohledu

ECB chápe, že důvodem, pro který byly ČNB přiděleny úkoly v oblasti dohledu nad spotřebitelským
úvěrem, je skutečnost, že ČNB již nyní má celkovou odpovědnost za dohled nad českým finančním
trhem. ECB se domnívá, že nové úkoly doplní stávající pravomoci ČNB v oblasti dohledu, a přispějí tak
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Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 42.
Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.
Viz § 21 a část pátá návrhu zákona.
Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, mezi tyto
subjekty patří banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, subjekty
kapitálového trhu, pojišťovny a penzijní fondy.
Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním podmínek uvedených v platném zákoně o spotřebitelském
úvěru, tj. v zákoně č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona
č. 64/1986 Sb.

k upevnění důvěry v trh. Je však třeba zajistit, aby ČNB k plnění těchto nových úkolů měla dostatečné
personální a materiální zdroje, aniž by byla dotčena její schopnost plnit úkoly související s ESCB.

Toto stanovisko bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. září 2009.

[podpis]

Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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