Upozornění na změnu u činnosti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Upozorňujeme, že dne 01.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“, kterým jsou nově upraveny podmínky takové
činnosti, kterou nově povoluje Česká národní banka) a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (mimo jiné jím byla zrušena
ohlašovací živnost vázaná s předmětem podnikání: „Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru“ a tato činnost se stala činností vyloučenou z režimu živnostenského
zákona; v rámci ohlašovací živnosti volné s předmětem podnikání: „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ bude nadále možno poskytovat nebo
zprostředkovávat pouze takové úvěry, které nejsou spotřebitelským úvěrem ve smyslu zákona
o spotřebitelském úvěru).
Spotřebitelský úvěr je vymezen v § 2 zákona o spotřebitelském úvěru a rozumí se jím odložená
platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo
zprostředkovaná spotřebiteli. V § 4 téhož zákona jsou vymezeny spotřebitelské úvěry, na které
se tento zákon nepoužije.
Poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatelé budou oprávněni subjekty uvedené v § 7
zákona o spotřebitelském úvěru, kromě dalších i nebankovní poskytovatelé spotřebitelských
úvěrů, jimiž mohou být pouze právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat spotřebitelský
úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které
jim udělila Česká národní banka.
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatelé budou oprávněni jak fyzické, tak
i právnické osoby za podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru:
 samostatný zprostředkovatel (§ 17 zákona o spotřebitelském úvěru),
 vázaný zástupce (§ 27 téhož zákona),
 zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 37 téhož zákona),
 zahraniční zprostředkovatel z jiného členského státu v České republice (§ 46 téhož
zákona).
Podle přechodných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru ten, kdo byl přede dnem
nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr
na základě živnostenského oprávnění, zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na
bydlení nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, může – pokud do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 01.03.2017) podal žádost o oprávnění k takové
činnosti k České národní bance – provozovat tuto činnost na základě dosavadního
živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti o
udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 zákona o spotřebním úvěru, nejdéle
však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 01.06.2018). O udělení
oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 měsíců
ode dne doručení žádosti nebo žádost zamítne.
Podrobnosti k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jsou zveřejňovány na
internetových stránkách České národní banky:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/ochrana_spotrebitele_spotrebitelsk
y_uver/.
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