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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že zelená kniha Komise o hypotečním úvěru v EU 
(KOM(2005)327)) posuzuje možnost přijetí právních předpisů Společenství
zaměřených na prohlubování integrace evropského trhu hypotečních úvěrů s cílem 
zvýšit konkurenceschopnost EU;

B. vzhledem k tomu, že otevřený, efektivní a integrovanější trh hypotečních úvěrů 
odpovídá zvyšující se mobilitě pracovních sil a občanů na vnitřním trhu;

C. vzhledem k tomu, že ochrana evropských spotřebitelů musí být hlavním rysem
jakéhokoli legislativního kroku týkajícího se hypotečních úvěrů, které pro většinu 
občanů EU představují největší celoživotní finanční závazek s dlouhodobým dopadem 
na jejich životní úroveň a finanční stabilitu;

D. vzhledem k tomu, že vyšší míra transparentnosti hlavních rysů hypotečních produktů, 
jež jsou k dispozici, nejen zlepší účinné fungování trhu, ale zvýší rovněž důvěru těch 
žadatelů o úvěry v EU, kteří uvažují o získání hypotečního úvěru v jiných členských 
státech, a umožní jim učinit informované rozhodnutí;

E. vzhledem k tomu, že stále přetrvávají značné rozdíly mezi právními systémy a 
kulturou podnikání v členských státech, zejména pokud jde o ustanovení upravující 
oblasti, jež nespadají do působnosti právních předpisů EU (tj. postupy vymáhání 
práva, právní předpisy týkající se nemovitostí, katastrální úřady, smluvní podmínky 
atd.);

F. vzhledem k tomu, že zvýšení nabídky přeshraničních hypotečních úvěrů, která tvoří 
méně než 1 % celkového trhu hypotečních úvěrů v EU, doposud bránily nemalé 
překážky;

G. vzhledem k tomu, že zprostředkovatelé hypotečních úvěrů mohou hrát důležitou roli
tím, že využijí svých odborných znalostí a zkušeností s hypotečními produkty na 
domácích trzích i na trzích jiných členských států a podpoří přeshraniční činnost a 
budou působit jako spojovací článek mezi spotřebiteli a zahraničními i místními 
finančními institucemi;

H. vzhledem k tomu – a v zájmu efektivnějšího a konkurenceschopnějšího trhu
hypotečních úvěrů v EU  – se jeví jako vhodné nejprve zvážit zavedení a uplatňování
kodexu chování týkajícího se půjček na bydlení1 a využívání evropského 
standardizovaného informačního přehledu (ESIS) s cílem zajistit, aby spotřebitelé 
získali transparentní a srovnatelné informace o půjčkách na bydlení;

  
1 „Kodex o poskytování předsmluvních informací spotřebitelům ze strany poskytovatelů úvěrů, kteří nabízejí 
půjčky na bydlení“, doporučení Komise ze dne 1. března 2001 zveřejněné v Úř. věst. L 69 dne 10.3.2001
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I. vzhledem k tomu, že se ukazuje, že kodex chování týkající se půjček na bydlení byl 
uplatňován v řadě členských států s různou mírou úspěšnosti, ale nepodařilo se jím
vyřešit celkový problém spočívající v nedostatečně rozvinutém společném právním 
rámci;

1. je si vědom potenciálu další cílené integrace trhu hypotečních úvěrů EU z hlediska  
prospěchu spotřebitelů;

2. vyzývá k harmonizaci ustanovení stanovujících množství a kvalitu poskytovaných 
informací technické povahy a doporučení, jež zájemce potřebuje k přijetí 
informovaného rozhodnutí o smlouvě o hypotečním úvěru, kterou se chystá podepsat;

3. trvá na tom, že takové informace musí být vyčerpávající a srozumitelné a musí být 
poskytnuty zájemci o půjčku co nejdříve a v jeho mateřském jazyce, aby mu umožnily 
učinit informovanou volbu na samém počátku jednání o smlouvě;

4. domnívá se, že stávající kodex chování týkající se půjček na bydlení a evropský 
standardizovaný informační přehled (ESIS) jsou sice důležitými, avšak 
nedostatečnými nástroji k řádné ochraně ekonomických zájmů občanů, kteří se stěhují 
do té či oné země EU a mají v úmyslu koupit nemovitost v jiných členských státech;

5. vyzývá zejména k přijetí společných standardů EU, pokud jde o základ pro výpočet 
úhrnné částky všech poplatků, které musí úvěrový klient věřiteli zaplatit za období 
jednoho roku (APRC), neboť ten je klíčovým prvkem, jenž spotřebiteli umožní 
porovnat si jednoduše „skutečnou cenu“ hypotečního úvěru;

6. vyzývá ke stanovení harmonizovaných stropů APRC, které by se týkaly přinejmenším 
těch členských států, které jsou členy eurozóny;

7. zdůrazňuje, že věřitel je povinen poskytnout – kromě informací o APRC – podrobné 
informace o všech ostatních nákladech a poplatcích a právních závazcích, které 
s transakcí souvisejí a které má nést úvěrový klient (notářské poplatky, registrační a 
správní poplatky, daňové požadavky atd.);

8. domnívá se, že na harmonizaci alternativ předčasného splacení úvěru a stanovení 
maximálních částek poplatků za předčasné splacení úvěru (ERF) by mohl úvěrový 
klient/spotřebitel vydělat za předpokladu, že by nedošlo k zavedení vyšší sazby za 
riziko; vyzývá proto Komisi, aby přijala opatření na ochranu spotřebitele, který se 
rozhodne půjčku předčasně splatit;

9. vyzývá Komisi, aby posoudila zdokonalení role prostředníků při marketingových 
operacích a prodeji hypotečních úvěrů  za hranicemi trhu EU;

10. vyzývá k přísnému dodržování veškerých platných právních předpisů EU, které se 
týkají ochrany údajů, ve vztahu k jakékoli činnosti, jejíž podstatou je posuzování rizik 
úvěrové bonity klienta, a ve vztahu k uchovávání takových údajů v jakékoli databázi;

11. vyzývá Komisi, aby podněcovala členské státy k co nejrychlejšímu zavedení 
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kompatibilních systémů katastrálních úřadů nebo registru nemovitostí, aby se tak 
usnadnila výměna informací o vlastnictví pozemků a byla zajištěna přesnost a 
transparentnost. Přístup do takových databází za rovných podmínek bude důležitým 
argumentem při podněcování úvěrových institucí k tomu, aby se zapojily do 
přeshraničních transakcí;

12. vyzývá členské státy, aby zaujaly diferencovaný přístup při uplatňování vnitrostátních 
postupů vymáhání práva, pokud se týkají smluv o hypotečním úvěru, a vzaly v úvahu 
osobní a sociální situaci spotřebitele; podporuje návrh Komise na vytvoření pravidelně 
aktualizovaných hodnotících tabulek s informacemi o nákladech na výkon rozhodnutí 
prodejem nemovitosti a jeho délku, a vyzývá Komisi, aby prováděla pravidelně 
přezkoumání účelnosti tohoto opatření;

13. vyzývá Komisi, aby posoudila způsob dalšího zdokonalování dobrovolného kodexu 
chování týkajícího se půjček na bydlení a využívání evropského standardizovaného 
informačního přehledu (ESIS) a rozhodně doporučuje jejich širší uplatňování ve všech 
členských státech;

14. vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice, jež by se zaměřila na harmonizaci těch 
klíčových aspektů trhu hypotečních úvěrů, které jsou pro spotřebitele z EU zvláště 
významné, včetně společných standardů EU, pokud jde o základ pro výpočet APRC,
a výčtu povinně uváděných informací, který by měl být přiložen ke každé nabídce 
hypotečního úvěru předkládané potenciálnímu úvěrovému klientovi.
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