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NÁVRHY

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

– vzhledem k tomu, že směrnice 2008/48/ES1 o smlouvách o spotřebitelském úvěru byla 
schválena před finanční krizí,

– vzhledem k tomu, že v řadě členských států přispěly nepřiměřené spotřebitelské úvěry ke 
krizi,

– vzhledem k tomu, že nadměrné poskytování spotřebitelských úvěrů v cizích měnách 
zvýšilo riziko a ztráty nesené domácnostmi,

– zdůrazňuje význam doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 21. září 2011  
o poskytování úvěrů v cizích měnách (ESRB/2011/1),

1. žádá orgány dohledu, aby vyžadovaly, aby finanční instituce poskytovaly spotřebitelům 
na konkrétní osobu zaměřené, úplné a snadno srozumitelné informace o rizicích spojených 
s úvěry v cizí měně a o vlivu závažného znehodnocení zákonného platidla členského státu, 
v němž má spotřebitel bydliště/sídlo, a zvýšení zahraniční úrokové sazby na jeho splátky;
domnívá se, že tyto informace by měly být součástí reklam týkajících se smluv                 
o spotřebitelském úvěru v cizí měně, předsmluvních informací a smluv o spotřebitelských 
úvěrech;

2. žádá, aby finanční instituce musely spotřebitelům v dostatečném časovém předstihu před 
tím, než je spotřebitel vázán úvěrovou smlouvou nebo nabídkou, poskytovat individuální 
informace potřebné ke srovnání úvěrů dostupných na trhu, posouzení jejich důsledků a 
přijetí dostatečně informovaného rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře;

3. žádá, aby finanční instituce musely spotřebitele upozornit v případě, že by úvěrová 
smlouva mohla s ohledem na finanční situaci spotřebitele vést ke vzniku specifického 
rizika pro spotřebitele;

4. vyzývá orgány dohledu, aby pozorně sledovaly financování a rizika likvidity vyplývající  
z úvěrů v cizí měně, aby přijaly opatření k zamezení nadměrným rizikům a vyžadovaly od 
finančních institucí, aby zajistily účelnou cenovou politiku, alokaci kapitálu a systémy 
řízení likvidity, jež by se zabývaly úvěry v cizí měně, a aby při posuzování úvěrové bonity 
spotřebitelů byly schopny zohlednit jejich schopnost zvládat kolísání směnného kurzu;
vyzývá, aby členské státy vyžadovaly od finančních institucí, aby umožnily spotřebitelům 
konvertovat úvěry do jiné měny v souladu s transparentním postupem, o němž jsou 
spotřebitelé zpraveni formou předsmluvní informace, a aby finanční instituce poskytly 
spotřebitelům za rozumnou cenu devizovou zajišťovací facilitu s cílem omezit dopad 
nepříznivého měnového pohybu na splátky úvěrů;

5. žádá, aby byla provedena revize ustanovení směrnice 2008/48/ES týkajících se roční 

                                               
1 Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.
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procentní sazby nákladů tak, aby směrnice přesněji zohledňovala charakteristiky úvěrů     
v cizích měnách a úvěrů s proměnlivou úrokovou sazbou;

6. žádá, aby byly úvěrové instituce při poskytování spotřebitelských úvěrů na více než pět let 
velmi obezřetné s cílem zajistit, aby tyto úvěry byly v nejlepším zájmu dotčeného 
spotřebitele;

7. vyzývá finanční instituce, aby neposkytovaly spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí 
spotřebitele v těch případech, kdy spotřebitel nemá odpovídající výši platu nebo mzdy, a 
aby poskytly spotřebitelské úvěry pouze tehdy, pokud byla stanovena bonita spotřebitele –
a případně získána vhodná záruka – s cílem zajistit přiměřenou úroveň rizika pro 
spotřebitele i pro poskytovatele úvěru;

8. žádá, aby spotřebitelé měli právo získat informace o cenách doplňkových služeb a o svém 
právu na nákup doplňkových služeb, např. pojištění, od jiných dodavatelů; domnívá se, že 
finanční instituce by měly mít povinnost odlišovat tyto služby a související poplatky od 
služeb a poplatků spojených s daným úvěrem a měly by jasně uvádět, které služby jsou 
nezbytné pro poskytnutí úvěru a které jsou ponechány na uvážení dlužníka;

9. upozorňuje, že jedním z cílů směrnice je zajistit dostupnost informací, čímž by se 
podpořilo fungování vnitřního trhu i v oblasti poskytování úvěrů, a proto je třeba posoudit, 
zda roste počet přeshraničně poskytnutých úvěrů a zda je zapotřebí dosáhnout dalších 
zlepšení;

10. vyzývá k tomu, aby byly reklamní a marketingové akce finančních institucí přísně 
sledovány s cílem předejít šíření klamavých nebo nepravdivých informací v reklamě a 
marketingu zaměřeném na nabídky úvěrových smluv;

11. vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila zprávu o posouzení 
provádění směrnice a úplné posouzení jejích dopadů z hlediska ochrany spotřebitele, a to  
s přihlédnutím k důsledkům finanční krize a k novému právnímu rámci pro finanční 
služby;

12. vyzývá k provedení revize směrnice 2008/48/ES, která by tuto směrnici a směrnici            
o smlouvách o úvěru na bydlení (CARRP) sloučila do jedné směrnice.
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