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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru 
(2012/2037(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko 
Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že otevření vnitrostátních trhů pro významné hospodářské odvětví 
spotřebitelských úvěrů, posílení konkurence a zlepšení vnitřního trhu představuje 
politický závazek EU a je v zájmu jak spotřebitelů, tak i poskytovatelů úvěrů;

B. vzhledem k tomu, že směrnicí o smlouvách o spotřebitelském úvěru byl na základě cílené 
definitivní harmonizace 5 dílčích oblastí, ponechávající členským státům pouze omezený 
prostor, který se může týkat zejména rozdílných forem provádění, vytvořen společný 
evropský právní rámec ochrany spotřebitelů;

C. vzhledem k tomu, že přesto stále existují překážky právní i věcné povahy;
D. vzhledem k tomu, že kvůli krátké lhůtě a kvůli mnoha různým a rozsáhlým legislativním 

změnám, které se v současnosti chystají, nebyla směrnice o smlouvách o spotřebitelském 
úvěru provedena ve všech členských státech ve stanoveném čase a ve všech případech 
zcela správně;

E. vzhledem k tomu, že podle provedených šetření se počet uzavřených přeshraničních 
spotřebitelských úvěrů od uplatnění směrnice nezvýšil, přičemž průvodní příčinou tohoto 
stavu by mohly být případně i velké problémy ve finančním sektoru;

F. vzhledem k tomu, že podle článku 27 směrnice má Komise v květnu 2013 uskutečnit první 
přezkumné řízení vztahující se k některým aspektům, a vzhledem k tomu, že Komise již 
zadala k této věci studii;

G. vzhledem k tomu, že Evropský parlament klade velký důraz na to, aby byl o jednotlivých 
krocích a výsledcích tohoto přezkumu průběžně informován a měl možnost se k nim 
vyjádřit;

1. vítá, že Komise v rámci přípravy svého přezkumu již provádí studii týkající se dopadů na 
vnitřní trh a ochranu spotřebitele, aby zjistila přeshraniční dosah, a oceňuje velký objem 
práce, kterou Komise, vnitrostátní zákonodárci a úvěrové instituce vykonali.

2. zdůrazňuje, že zlepšení přeshraničního trhu se spotřebitelskými úvěry může přinést 
evropskou přidanou hodnotu ve smyslu podpory vnitřního trhu;

3. bere na vědomí, že objem přeshraničních spotřebitelských úvěrů je nižší nežli 2 % a z 
toho přibližně 20 % tvoří úvěry, které byly uzavřeny online. 

4. je toho názoru, že předpisy týkající se předsmluvních informací, vysvětlení podávaná 
v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 6 a ověření úvěruschopnosti podle článku 8 dostatečně 
chrání proti rizikům spojeným s poskytováním úvěrů v cizí měně;
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5. upozorňuje, že systémovým rizikům v oblasti finančních trhů lze předcházet i pomocí 
obezřetnostních opatření a že v takovém případě není nutné směrnici o smlouvách o 
spotřebitelském úvěru měnit.

6. vítá kontrolu „SWEEP“, kterou Komise provedla v září 2011 a která došla k výsledku, že 
u 70 % zkontrolovaných webových stránek finančních institucí chyběly informace 
v reklamách nebo důležité údaje v nabídce nebo bylo zavádějící vyčíslení nákladů na 
úvěr, a žádá Komisi a členské státy, aby přijaly vhodná opatření, která by tento stav 
napravila;

7. konstatuje, že některé členské státy využily možnosti rozšířit oblast působnosti na jiné 
finanční produkty, aniž by to podle všeho vedlo k rozporům;

8. zdůrazňuje, že právní předpisy by měly vycházet z toho, co se děje zpravidla, z představy 
běžného spotřebitele a běžného podnikatele, nikoli z menšinových případů zneužití;

9. konstatuje, že zvýšení počtu právních předpisů automaticky nezvyšuje ochranu 
spotřebitele a že přebytek informací může nezkušeného spotřebitele spíše zmást, nežli mu 
věc objasnit;

10. je toho názoru, že obtíže, které by se mohly nastat při uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy, by měly být blíže prozkoumány;

11. domnívá se, že komplikovaná pravidla pro předčasné splacení úvěru vyžadují zvláštní 
pozornost;

12. konstatuje, že je potřeba zlepšit výklad toho, co se rozumí tzv. reprezentativním 
příkladem;

13. zdůrazňuje, že by měl být zaveden jednotný výpočet roční procentní sazby nákladů, 
odstraněny nejasnosti a zajištěna provázanost se všemi ostatními právními nástroji;

14. navrhuje, aby se v budoucnu u směrnice obsahující tak rozsáhlé změny prodloužila 
prováděcí lhůta ze dvou na tři roky;

15. navrhuje, aby Komise přezkoumala, do jaké míry může být zachována úroveň ochrany 
spotřebitele při častějším uzavírání SMS-úvěrů;

16. zdůrazňuje, že v současnosti neexistuje žádný důvod k přepracování směrnice, naopak by 
se mělo zajistit, aby byla směrnice správně provedena;

17. je toho názoru, že poté, co bude směrnice v celém svém rozsahu a správným způsobem 
provedena a uplatněna, je třeba vyčkat na její skutečné praktické dopady a tyto vyhodnotit 
a že teprve poté by měla Komise Evropskému parlamentu podat zprávu, zda a do jaké 
míry je potřeba provést úpravy;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru sleduje dva cíle: vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele a posílení přeshraničního vnitřního trhu se spotřebitelskými úvěry.

Nelze pochybovat o tom, že harmonizace některých podstatných prvků úvěrových pravidel, 
zčásti již definitivní, významnou měrou zvýšila v Evropě úroveň ochrany spotřebitele. Jako 
nevýznamné se však jeví zvýšení počtu uzavřených přeshraničních spotřebitelských úvěrů. Je 
tomu tak možná proto, že jen velmi málo finančních institucí přeshraniční spotřebitelské 
úvěry nabízí a že obecně v důsledku krize finančních trhů obchody spíše poklesly.

Kromě toho překážky uzavírání přeshraničních spotřebitelských úvěrů se nenacházejí v 
oblasti právních předpisů, ale vznikají spíše v důsledku jazykových problémů nebo 
skutečnosti, že s finanční institucí chybí osobní kontakt.

Jednotlivé problémy v rámci přezkumu:

1. Časový rámec provádění:

Provádění směrnice se v některých členských státech částečně nebo zcela zpozdilo. Hlavní 
příčinou tohoto zpoždění bylo krátké, pouze dvouleté prováděcí období a značný rozsah 
regulace. Upravena a nově zavedena musela být mnohá opatření v nejrůznějších oblastech, 
jako jsou pravidla na ochranu spotřebitele, všeobecné úvěrové předpisy, přístup k databázím 
atd. Tyto postupy jsou velmi komplexní a týkají se jak vnitrostátních zákonodárců, tak i 
finančních institucí. Do budoucna bude patrně vhodné poskytnout více času a prováděcí lhůtu 
stanovit na 3 roky.

2. Oblast působnosti:

Oblast působnosti byla v mnoha členských státech rozšířena i na další finanční produkty, 
např. úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti nebo nájemní a leasingové smlouvy.
Zdá se, že tento krok nepřinesl žádné problémy.

3. Reklama:

V oblasti předpisů týkajících reklamy se členské státy rozhodly využít různé možnosti 
provedení. Některé obtíže se objevily v souvislosti s otázkou, co přesně se rozumí termínem 
„reprezentativní příklad“.

V roce 2011 Komise provedla kontrolu 562 webových stránek týkajících se spotřebitelských 
úvěrů (SWEEP). Výsledkem této kontroly bylo zjištění, že u 46 % kontrolovaných stránek 
chyběly v reklamě povinné informace, u 43 % stránek chyběly ve smluvních nabídkách jasné 
informace o celkových nákladech na úvěr, době platnosti smlouvy a o některých nákladech 
spojených s úvěrem, u 20 % byl popis nákladů matoucí. V současné fázi provádění kontaktují 
vnitrostátní orgány jednotlivé instituce, požadují od nich objasnění a vyzývají je k nápravě 
stavu.

4. Předsmluvní informace
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Předpisy týkající se předsmluvních informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty formou 
standardního letáku, jsou s konečnou platností harmonizovány. Jejich provedení v rámci 
vnitrostátního práva je zčásti doslovné, nebo při něm došlo k jazykovým zdokonalením a 
úpravám.

V některých členských státech byla vyslovena pochybnost o efektivitě letáků se standardními 
informacemi. Tyto informace se jevily jako příliš obsáhlé, obtížně srozumitelné a zčásti příliš 
technické, a v mnoha případech tak vedly k nespokojenosti spotřebitelů. Pochybnosti 
vyvolávalo i to, zda jsou vhodné jako pomůcka pro srovnávání úvěrů od jednotlivých 
institucí. Také je třeba podotknout, že poskytování standardních informačních letáků zvýšilo 
náklady poskytovatelů úvěrů, což se odrazilo i v nákladech na úvěry.

5. Smluvní informace

Nově zavedený rozsáhlý systém nepřinesl při svém provádění žádné známé problémy.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

Jednotně a definitivně bylo zavedeno právo na odstoupení od smlouvy, které v některých 
členských státech již existovalo.  Problémy jsou i nadále v souvislosti s otázkou, kdy začíná 
běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy. Některé členské státy stanovily, že lhůta pro 
odstoupení od smlouvy začíná až po zahájení lhůty na rozmyšlenou nebo při nedostatcích ve 
smluvních informacích se ještě její začátek posunul. Mimoto se objevily pochybnosti o tom, 
zda může být právo na odstoupení od smlouvy uplatněno teprve po splacení úvěru.

7. Předčasné splacení:

Při provádění pravidel předčasného splacení úvěru nenastaly žádné větší obtíže. V některých 
členských státech, které dříve pro poskytovatele úvěrů nestanovily žádné odškodné, bylo 
kritizováno, že tato odškodnění vedou ke snížení úrovně ochrany spotřebitele. 

8. Výpočet roční procentní sazby nákladů

Předpisy pro výpočet roční procentní sazby nákladů byly v roce 2011 doplněny v rámci 
postupu projednávání ve výborech. Přesto se zdá, že v určitých jednotlivých případech 
zůstávají pochybnosti.

Komise vytvořila pokyny k výkladu roční procentní sazby nákladů, které však nemají právní 
závaznost ve smyslu zákonů.

Jako žádoucí se jeví to, aby předpisy pro výpočet roční procentní sazby nákladů byly ve všech 
evropských právních nástrojích provedeny stejně.

9. Vysvětlení:

Povinnost podávat vysvětlení, stanovená v čl. 5 odst. 6, byla členskými státy provedena 
rozdílnými způsoby. Některé členské státy tuto povinnost upřesnily v podobě seznamu 
jednotlivých zvláštních opatření. Rakousko např. stanovilo zvláštní pravidlo, že při 
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poskytování úvěrů v cizí měně se musí na rizika zvláště upozornit.

10. Ověření úvěruschopnosti:

Povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele provedly jednotlivé členské státy různými 
způsoby.  Některé členské státy posouzení úvěruschopnosti ještě upřesnily a závazně 
předepsaly např. vyhledání příslušných informací v databázi. Některé členské státy ponechaly 
otázku, zda byly požadavky dostatečným způsobem splněny, na soudech.

11. SMS-úvěry

Poptávka po SMS-úvěrech neustále roste; tento způsob úvěru je nabízen nejen ve 
skandinávských zemích, ale i ve Spojeném království a ve východoevropských členských 
státech. Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby tomuto problému věnovaly zvláštní 
pozornost a postaraly se o účinnou ochranu spotřebitelů. Při tom by měly zohlednit specifika 
své země a s ohledem na ně přijmout případná opatření nad rámec předpisů stanovených 
směrnicí o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

12. Závěr

Komise by nyní měla provedení této směrnice přezkoumat a vyžadovat od členských států její 
správné uplatňování. Poté by měla nejprve zúčastněným stranám poskytnout čas na to, aby si 
na nové předpisy zvykly a nasbíraly zkušenosti. Teprve pak by měla provést závěrečné 
hodnocení právních a praktických důsledků směrnice, aby na tomto základě mohla zjistit 
potřebu jejích případných změn.


