
 

 

 

 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179 

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980 

www.komora.cz 

 

k materiálu Ministerstva financí 

 

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 

 

V Praze dne 3. března 2023 

Č. j.: 29/6000/2023 

 

A. Zásadní obecná připomínka k předkládanému materiálu 

Jakkoliv se Hospodářská komora České republiky obecně vymezuje vůči tzv. gold-platingu a požaduje 

minimalistickou transpozici práva EU, je v tomto případě přesvědčena, že transpozice směrnice EU 

2021/2167 je vhodnou příležitostí nakonec reagovat obecněji na nevyhovující národní regulaci 

postupování pohledávek a řešit celou problémovou oblast komplexněji. Návrh zákona je tak šancí 

univerzálněji ošetřit správu a obchod s nevýkonnými pohledávkami za spotřebiteli, nejenom 

s bankovními úvěry. 

 

B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k ustanovení § 2 písm. a) 

Požadujeme v ustanovení § 2 do písm. a) vložit za slova „úvěr“ čárku a slova: „jiná peněžitá 

pohledávka, je-li dlužníkem spotřebitel,“, v bodě 2. potom na konec doplnit slovo „nebo“ a vložit nový 

bod 3. tohoto znění:  

„3. jejichž věřitelem je subjekt se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě EU,“. 

Text ustanovení § 2 písm. a) tak bude znít takto: 

„a) nevýkonným úvěrem odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr, jiná peněžitá pohledávka, je-li 

dlužníkem spotřebitel, nebo obdobná finanční služba, jestliže 

1. byly poskytnuty bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou se sídlem v jiném 

členském státě nebo zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou 

činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo ji vykonává v jiném členském státě, 

a 

2. splňují podmínky pro nevýkonné expozice podle čl. 47a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/20132) v okamžiku, kdy osoba, která jej poskytla, uzavře smlouvu o úplatném 

postoupení pohledávky z tohoto úvěru nebo o úplatném postoupení smlouvy o tomto úvěru nebo 

3. jejich věřitelem je subjekt se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě EU,“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme univerzální působnost zákona o trhu s nevýkonnými úvěry z důvodu zajištění 

transparence trhu, aby seznam licencovaných inkasních agentur zahrnoval všechny, které spravují 

pohledávky vůči spotřebitelům, nejen ty působící na trhu odkoupených bankovních pohledávek. 

Nemělo by docházet k narušování hospodářské soutěže mezi regulovaným (odkoupené bankovní 

pohledávky) a neregulovaným mimosoudním inkasem pro případ, že regulace by se vztahovala jen 
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na inkasní agentury působící na trhu odkoupených bankovních pohledávek. V neposlední řadě je 

důvodem oddělení vymožených peněz od konkursní podstaty inkasní agentury, kdy při správě 

pohledávky přímo pro banku peníze z vymožených dluhů na účtu inkasní agentury vstoupí do 

konkursní podstaty inkasní agentury, ale když pohledávky bude spravovat pro obchodníka s úvěry 

jako kupce bankovní pohledávky, budou tyto peníze chráněny před bankrotem inkasní agentury. 

2. Připomínka k ustanovení § 2 písm. i) 

Požadujeme doplnit text ustanovení § 2 písm. i) takto 

 

„i) správou nevýkonného úvěru činnost vykonávaná jménem obchodníka s úvěry nebo jménem 

banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě nebo 

zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České 

republiky prostřednictvím pobočky nebo ji vykonává v jiném členském státě (dále jen „finanční 

instituce“), nebo jménem věřitele, jenž je subjektem se sídlem v České republice nebo v jiném 

členském státě EU, je-li dlužníkem jeho peněžité pohledávky spotřebitel (dále jen „jiný věřitel“), 

spočívající 

1. ve výběru nebo vymožení splatného dluhu z nevýkonného úvěru, nejde-li o poskytování platebních 

služeb, 

2. v jednání o změně závazku ze smlouvy o nevýkonném úvěru, nejde-li o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, 

3. ve vyřizování stížností a reklamací dlužníka souvisejících s nevýkonným úvěrem, nebo 

4. v informování dlužníka o změně úrokové sazby nebo úplaty související s nevýkonným úvěrem nebo 

o splatném dluhu z nevýkonného úvěru.“ 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu ustanovení § 2 písm. a) a má stejné důvody jako u 

připomínky č. 1. 

3. Připomínka k ustanovení § 11 odst. 1 

Požadujeme v ustanovení § 11  odst. 1 za slova „zajištění práv dlužníka“ vložit čárku a slova 

„obchodníka s úvěry, finanční instituce a jiného věřitele“ takto: 

„(1) Správce nevýkonného úvěru uplatňuje systém správy a řízení, který je vhodný z hlediska 

řádné správy nevýkonného úvěru. Systém správy a řízení musí být přiměřený povaze, rozsahu 

a složitosti činností správce nevýkonného úvěru a musí zajišťovat řádnou a plynulou správu 

nevýkonného úvěru, zajištění práv dlužníka, obchodníka s úvěry, finanční instituce a jiného věřitele 

a dodržování práv a povinností plynoucích z nevýkonných úvěrů.“ 

Odůvodnění: 

Důvodem navrhované úpravy je zajistit rovněž ochranu věřitelů, jejichž úvěry inkasní agentura 

spravuje, vůči neetickým praktikám inkasní agentury. 

4. Připomínka k ustanovení § 11 odst. 2 

Požadujeme doplnit v ustanovení § 11 odst. 2 vypustit na konci písm. d) slovo „a“, na konci písm. e) 

zaměnit tečku čárkou a doplnit slovo „a“ a na konci odstavce doplnit nové písmeno f) tohoto znění: 

„f) pravidla ve vztahu k obchodníkovi s úvěry, finanční instituci a jinému věřiteli, jejichž úvěr spravuje, 

která zajišťují 

1. ochranu obchodníka s úvěry, finanční instituce a jiného věřitele před nekalými praktikami správce 

nevýkonného úvěru a 
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2. poctivost při jednání s obchodníkem s úvěry, finanční institucí a s jiným věřitelem.“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravy v 11 odst. 1 a má stejné důvody jako u připomínky č. 3. 

5. Připomínka k ustanovení § 12 

Požadujeme doplnit ustanovení § 12 slovy „finanční instituci a jiného věřitele“ takto: 

 

„§ 12 

Smlouva o správě nevýkonného úvěru 

Správce nevýkonného úvěru zajistí, že obsah smlouvy, na základě které spravuje nevýkonný úvěr pro 

obchodníka s úvěry, finanční instituci a jiného věřitele, zahrnuje 

a) podrobný popis činností správy nevýkonného úvěru, které bude správce nevýkonného úvěru pro 

obchodníka s úvěry, finanční instituci a jiného věřitele vykonávat, 

b) odměnu správce nevýkonného úvěru nebo způsob jejího výpočtu, 

c) rozsah, v jakém správce nevýkonného úvěru může zastupovat obchodníka s úvěry, finanční 

instituci a jiného věřitele ve vztahu k dlužníkovi, 

d) závazek správce nevýkonného úvěru dodržovat při správě nevýkonného úvěru právní předpisy, 

kterými se řídí nevýkonný úvěr, a plnit povinnosti věřitele plynoucí z nevýkonného úvěru, 

e) závazek správce nevýkonného úvěru v předstihu informovat obchodníka s úvěry, finanční instituci 

a jiného věřitele o svém záměru pověřit výkonem některé činnosti zahrnuté do správy nevýkonného 

úvěru jinou osobu a 

f) závazek správce nevýkonného úvěru jednat vůči dlužníkovi s odbornou péčí.“ 

Odůvodnění: 

Návrh úpravy ustanovení § 12 navazuje na úpravy ustanovení § 2 a má stejné důvody jako 

u připomínky č. 1. 

6. Připomínka k ustanovení § 22 

Požadujeme doplnit ustanovení § 22 odst. 1 takto: 

(1) Je-li dlužníkem z nevýkonného úvěru spotřebitel, uzavře obchodník s úvěry, který má sídlo nebo 

skutečné sídlo v členském státě, jiný věřitel nebo finanční instituce, jestliže sama nespravuje 

nevýkonný úvěr, s osobou oprávněnou spravovat nevýkonný úvěr písemnou smlouvu, kterou se tato 

osoba zaváže pro obchodníka s úvěry, pro finanční instituci a pro jiného věřitele daný nevýkonný 

úvěr spravovat. To neplatí, je-li obchodník s úvěry nebo jiný věřitel správcem nevýkonného úvěru 

nebo nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský 

úvěr a spravuje nevýkonný úvěr sám. 

Odůvodnění: 

Návrh úpravy ustanovení § 12 navazuje na úpravy ustanovení § 2 a § 12 a má stejné důvody jako 

u připomínky č. 1. 

 


