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Předmluva
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který je účinný od 1. prosince 2016, přináší
zásadní změnu v oblasti poskytování a zprostředkování všech druhů úvěrů v ČR. VECTOR
Certifikace s.r.o., v souvislostí se žádostí o akreditaci připravil pro širokou veřejnost tuto
odbornou publikaci.
Tříčlenný autorský tým ve složení - Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová
a Ing. Miroslav Škvára, MBA - si klade za cíl připravit srozumitelný studijní materiál, který bude
vhodnou pomůckou pro přípravu na odborné zkoušky, které se týkají všech poskytovatelů
a zprostředkovatelů úvěrů, tedy velkého množství finančních poradců a zaměstnanců
bankovních i nebankovních institucí. Autorský tým je složen ze tří odborníků, kteří mají
dlouholeté zkušenosti nejen z finančního trhu, ale i lektorské a pedagogické činnosti, což je
zárukou, že se publikace stane užitečným pomocníkem při samostudiu. Krátké představení
autorů jsme zařadili na poslední stranu publikace.
Text je rozčleněn do pěti stěžejních kapitol, kdy každá se věnuje vybrané skupině odbornosti.
Dále je každá kapitola rozdělena podle přílohy vyhlášky č. 384/2016 Sb., o odborné
způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, která přesně stanovuje tematické okruhy
a rozložení otázek u zkoušky. Zároveň je text doplněn grafy, schématy, tabulkami a komentáři,
pro lepší pochopení problematiky.
Odborná publikace je určena nejen k přípravě na odbornou zkoušku dle zákona
o spotřebitelském úvěru, ale i k širšímu použití v oblasti samostudia jednotlivců i jako studijní
materiál pro střední a vysoké školy.
Naší snahou je poskytnout zájemcům o odbornou způsobilost dostatek nástrojů, které jim
umožní působit na finančním trhu a poskytovat kvalitní služby svým klientům v oblasti
spořicích, úvěrových i pojistných produktů. Jsme si vědomi také toho, že zákon upravuje
i oblast dalšího (následného) vzdělání, v podobě stálého udržování odborných znalostí
a dovedností. Smyslem je zvýšení prestiže a profesionality v oblasti zprostředkování
spotřebitelských úvěrů a celkově oboru finančního poradenství, ve kterém dnes působí
desetitisíce subjektů s různou úrovní vzdělávacích standardů.
Víme, že úspěšně vykonat odbornou zkoušku nebude jednoduché. Proto vedle této publikace
nabízíme také vlastní E-learningovou aplikaci a přípravný seminář, který povedou autoři této
publikace. Obsahově navazuje seminář na znalosti nabyté formou samostudia a dále doplňuje
tyto vědomosti o správné odpovědi na nejtěžší zkouškové otázky.
Za VECTOR přeji čtenářům mnoho úspěchů nejen při zkouškách.
V Praze dne 14. února 2017.

Ing. Jakub Škvára
jednatel
VECTOR Certifikace s.r.o.
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1. Společná část pro všechny typy úvěrů

1.1. Použité zkratky
CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (www.cdcp.cz)
CP – Cenný papír
Czech Point – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (www.czechpoint.cz)
CZK – Česká koruna
ČNB – Česká národní banka (www.cnb.cz)
ČR – Česká republika
DSTI - ukazatel debt-service-to-income ratio (poměr výdajů spotřebitele vyplývajících
z celkové výše jeho dluhů k jeho příjmům)
DTI - ukazatel debt-to-income ratio (celková výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům)
EU – Evropská unie
EUR – euro - oficiální měna velké části evropských zemí, tzv. Eurozóny
FO – fyzická osoba
HU – hypoteční úvěr
HZL – hypoteční zástavní list
ISIN - International Securities Identification Number je mezinárodní identifikační číslo cenného
papíru
KN – katastr nemovitostí
KTK - Kontokorent
LTV – Loan to value – podíl výše úvěru k hodnotě zajištění (většinou nemovitosti)
LV – list vlastnictví
OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná
PO – právnická osoba
PRIBOR – sazba PRague InterBank Offered Rate, (více na www.cnb.cz)
SJM – Společné jmění manželů
SOLUS - Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (www.solus.cz)
SÚ – spotřebitelský úvěr
ZP – zástavní právo
ZSÚ – zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
U každé kapitoly najdete příklady otázek, které s uvedenou tématikou souvisí. U zkoušky se
setkáte s dvěma typy otázek:


Otázka s pouze jednou (1) správnou odpovědí ze čtyř nabízených možností.



Otázka s jednou a více (1 až 4) správnými odpověďmi ze čtyř nabízených možností.

Správná odpověď je vždy označena tučně a její označení podtrženo, například takto – A.
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Recenze
Spotřebitelé a finanční trhy – to je téma, které zajímalo regulatorní a dohledové orgány
finančního trhu vždy. Spotřebitel se v těchto trzích pohybuje ve většině případů jako osoba,
které není nic moc známo o tom, jak tyto trhy fungují. Přitom by si velmi rád na regulovaných
trzích např. zapůjčil peněžní prostředky, aby mohl zrealizovat svá přání či představy.
Evropská unie přistupovala k regulaci vztahů subjektů vystupujících na finančních trzích vůči
spotřebiteli, zejména co se týká poskytování úvěrů, již dříve. Tato regulatorní opatření se
projevila v České republice mimo jiné v tom, že byl v roce 2010 přijat zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru. Od prosince 2016 je však účinný zcela nový právní předpis, kterým
je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tento zákon uceleně pokrývá všechny typy
spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží
na splátky až po hypotéky a jiné úvěry, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech
netýkal (tj. úvěry na bydlení a tzv. mikropůjčky). Zákon o úvěru pro spotřebitele tak má do
budoucna představovat komplexní úpravu distribuce retailových úvěrových produktů. Zákon
kromě produktové oblasti rovněž sjednocuje institucionální prvky regulace, tj. mimo jiné
stanoví v sektoru úvěrů jednotné podmínky získání podnikatelského oprávnění, upravuje
proces registrace regulovaných subjektů a výkonu dohledu nad nimi, či vymezuje jednotná
pravidla ověřování odbornosti pro osoby jednající se spotřebiteli.
Pojetí a koncepce nového zákona o spotřebitelském úvěru je podstatně odlišná od původní
regulace, a proto se rozhodl autorský tým, který má velké zkušenosti z oblasti finančního
poradenství a vzdělávání, o to, o zpracování nové právní úpravu do čtivé podoby textu
určeného jak pro odbornou, ale i širší veřejnost. Lze konstatovat, že se to autorskému kolektivu
podařilo. Odborný text, který držíte ve svých rukou, je možno označit za velmi dobrý počin
seznámit zájemce o tuto problematiku přijatelným způsobem s novou regulací spotřebitelských
úvěrů a jejich poskytování nebo zprostředkování. Vzhledem k tomu, že se právní regulace
dotýká nově i úvěrů hypotéčních nebo úvěrů ze stavebního spoření, zařadili autoři do svého
textu také navazující oblasti, jakými jsou např. exekuce, zajištění těchto úvěrů, pojištění
a některé další oblasti. Tento aspekt považuji za velmi přínosný, neboť je potřeba vidět
poskytování spotřebitelských úvěrů v různých souvislostech.
Kniha si dala za cíl zpracovat poměrně složitou regulaci takovým způsobem, aby pozornému
čtenáři posloužila jako pomůcka pro přípravu na zkoušky odborné způsobilosti při poskytování
všech tří typů odborných zkoušek.
Dovolte mi Vám popřát, aby Vám kniha pomohla dobře se orientovat na trhu se
spotřebitelskými úvěry a Vám, kteří se chystáte na zkoušky odborné způsobilosti pro
poskytování spotřebitelských úvěrů, aby Vás na tyto zkoušky dobře připravila.
V Praze dne 5. února 2017

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
vedoucí Katedry financí na Fakultě ekonomických studií
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
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