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I
(Legislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014
ze dne 4. února 2014
o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém
zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
(Text s významem pro EHP)

několikrát podstatně změněno. Za účelem větší srozumi
telnosti je proto třeba jeho hlavní ustanovení zjednodušit
a nově uspořádat.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

(2)

Ze zkušeností vyplývá, že pro zajištění účinnosti a účel
nosti systému tachografů je třeba zlepšit některé tech
nické prvky a kontrolní postupy.

(3)

Na některá vozidla se vztahuje výjimka z nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (4). V zájmu
zajištění soudržnosti je třeba umožnit vynětí těchto
vozidel i z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(4)

Tachografy by měly být nainstalovány do vozidel, na něž
se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006. S cílem dosáhnout
určité pružnosti by měla být z oblasti působnosti uvede
ného nařízení vyňata vozidla s maximální přípustnou
hmotností nepřekračující 7,5 tuny, která jsou používána
pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při
výkonu svého povolání potřebuje, a jsou používána
pouze na tratích v okruhu do 100 km od místa obvy
klého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení těchto
vozidel nepředstavuje řidičovu hlavní činnost. V zájmu
zajištění soudržnosti mezi relevantními výjimkami stano
venými v nařízení (ES) č. 561/2006 a snížení administra
tivní zátěže pro dopravce při současném dodržování cílů
uvedeného nařízení je třeba revidovat některé nejvyšší
povolené vzdálenosti těmito výjimkami stanovené.

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (3) upravuje konstrukci,
montáž, používání a zkoušení tachografů. Bylo

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 (Úř. věst.
C 349 E, 29.11.2013, s. 105) a postoj Rady v prvním čtení ze dne
15. listopadu 2013 (Úř. věst. C 360, 10.12.2013, s. 66). Postoj
Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 (dosud nezveřejněný
v Úředním věstníku).
(3) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o zázna
movém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985,
s. 8).

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne
15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální
oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS)
č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
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(5)

Komise zváží prodloužení období platnosti pro použití
adaptéru u vozidel kategorií M1 a N1 do roku 2015
a dále do roku 2015 posoudí dlouhodobé řešení pro
vozidla těchto kategorií.

(6)

Komise by měla zvážit zavedení snímačů hmotnosti
u těžkých nákladních vozidel a měla by posoudit
možný přínos snímačů hmotnosti pro lepší dodržování
právních předpisů v oblasti silniční dopravy.

(7)

Použití tachografů napojených na globální navigační
družicový systém je vhodný a nákladově efektivní způsob
automatického zaznamenávání polohy vozidla v určitých
místech během denní pracovní doby za účelem podpory
kontrolorů při kontrolách, a proto by mělo být právně
upraveno.

(8)

Soudní dvůr ve věci C-394/92, Marc Michielsen et Geybels
Transport Service NV (1), stanovil definici pojmu „denní
pracovní doba“, a kontrolní orgány by proto měly
vykládat ustanovení tohoto nařízení s ohledem na tuto
definici. „Denní pracovní doba“ začíná v okamžiku, kdy
řidič zapne tachograf po týdenní či denní době odpo
činku, nebo je-li denní odpočinek rozdělen do dvou
oddělených úseků, po době odpočinku v trvání nejméně
devíti hodin. Denní pracovní doba končí na počátku
denní doby odpočinku, nebo je-li denní odpočinek
rozdělen do dvou oddělených úseků, na počátku doby
odpočinku trvající nejméně devět po sobě následujících
hodin.

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (2)
požaduje, aby členské státy prováděly minimální počet
silničních kontrol. Dálková komunikace mezi tacho
grafem a kontrolními orgány pro účely silničních kontrol
usnadňuje cílené silniční kontroly, což umožňuje snížit
administrativní zátěž namátkových kontrol u dopravců,
a proto by měla být právně upravena.

(10)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mohou napomoci
řešení problémů v evropské dopravní politice, jako jsou
rostoucí objem silniční dopravy a přetížení a růst
spotřeby energie. Je tedy třeba pro tachografy stanovit
standardizovaná rozhraní, aby byla zajištěna jejich inter
operabilita s dalšími aplikacemi inteligentních dopravních
systémů.

(11)

Přednost by měla být dána vývoji aplikací, jež by řidičům
pomohly interpretovat údaje zaznamenané tachografem
s cílem umožnit jim dodržovat právní předpisy v sociální
oblasti.

(1) Recueil 1994, s. I-2497.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne
15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení
Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální
oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice
Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).
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(12)

Zabezpečení tachografu a jeho systému je nezbytným
předpokladem pro zajištění tvorby důvěryhodných údajů.
Výrobci by tedy měli tachograf konstruovat, zkoušet
a průběžně přezkoumávat v průběhu jeho životního
cyklu, aby bylo možné předcházet slabým místům
v oblasti bezpečnosti, zjišťovat je a zmírňovat je.

(13)

Provozní zkoušky tachografu, který ještě nebyl typově
schválen, umožňují zkoušení zařízení v reálných podmín
kách před jeho uvedením na trh, což vede k rychlejšímu
zlepšení. Je proto třeba povolit provozní zkoušky za
podmínky, že účast na nich a dodržování nařízení (ES)
č. 561/2006 jsou účinně monitorovány a kontrolovány.

(14)

Osvědčení o bezpečnosti by s ohledem na význam
zachování nejvyšší možné úrovně bezpečnosti měl
vydávat certifikační orgán uznaný řídícím výborem
v rámci „dohody o vzájemném uznávání osvědčení
o posuzování informací o technologické bezpečnosti“
skupiny vyšších úředníků pro bezpečnost informačních
systémů (SOG-IS).

V mezinárodních vztazích s třetími zeměmi by Komise
neměla pro účely tohoto nařízení uznat žádný certifi
kační orgán, který neposkytuje podmínky hodnocení
bezpečnosti rovnocenné podmínkám uvedeným ve
zmíněné dohodě o vzájemném uznávání. V této souvi
slosti by se měla spoléhat na doporučení řídícího výboru.

(15)

Montéři a dílny hrají významnou úlohu v zabezpečení
tachografů. Proto je vhodné stanovit určité minimální
požadavky na jejich spolehlivost, schvalování a audit.
Členské státy by dále měly přijmout vhodná opatření
k zabránění vzniku střetu zájmů mezi montéry či dílnami
a dopravci. Žádné ustanovení tohoto nařízení nebrání
členským státům v tom, aby schvalování, kontrolu a certi
fikaci montérů a dílen zajišťovaly postupy stanovenými
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 (3), jsou-li splněna minimální kritéria stano
vená v tomto nařízení.

(16)

V zájmu zajištění účinnějšího monitorování a kontroly
karet řidiče a usnadnění plnění úkolů kontrolorů by
měly být zřízeny vnitrostátní elektronické rejstříky
a vytvořeny podmínky pro jejich vzájemné propojení.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne
9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se
zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
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(17)

Při ověřování jedinečnosti karet řidiče by členské státy
měly používat postupy uvedené v doporučení Komise
2010/19/EU (1).

(18)

Je třeba zvážit zvláštní situaci, v níž by členský stát měl
mít možnost řidiči, který nemá obvyklé bydliště
v některém členském státě nebo v zemi, která je smluvní
stranou Evropské dohody o práci posádek vozidel v mezi
národní silniční dopravě ze dne 1. července 1970 (dále
jen „dohoda AETR“), vystavit dočasnou a neobnovitelnou
kartu řidiče. V takových případech mají dotčené členské
státy plně uplatňovat příslušná ustanovení tohoto naří
zení.

L 60/3

(23)

Údaje vyměňované během komunikace s kontrolními
orgány v členských státech by měly splňovat případné
příslušné mezinárodní normy, jako je soubor norem
souvisejících s vyhrazeným spojením krátkého dosahu
stanovený Evropským výborem pro normalizaci.

(24)

S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na
vnitřním trhu silniční dopravy a poskytnout řidičům
a dopravcům jasný signál by měly členské státy ukládat
v souladu s kategoriemi porušení definovanými ve směr
nici 2006/22/ES účinné, přiměřené, odrazující a nediskri
minační sankce, aniž je dotčena zásada subsidiarity.

(19)

Dále by členský stát měl mít možnost vydávat karty
řidiče řidičům, kteří mají bydliště na jeho území, i když
se na některé jeho části nevztahují Smlouvy. V takových
případech mají dotčené členské státy plně uplatňovat
příslušná ustanovení tohoto nařízení.

(25)

Členské státy by měly zajistit, aby výběr vozidel ke
kontrole byl prováděn bez diskriminace na základě státní
příslušnosti řidiče nebo země registrace užitkového
vozidla nebo země, v níž bylo uvedeno do provozu.

(20)

Kontroloři čelí neustálým problémům v důsledku změn
tachografů a nových technik manipulace. Aby byla zajiš
těna účinnější kontrola a zvýšena harmonizace kontrol
ních přístupů v rámci Unie, měla by být přijata společná
metodika pro úvodní a průběžná školení kontrolorů.

(26)

V zájmu jednoznačného, účinného, přiměřeného a jedno
tného provádění předpisů v sociální oblasti v silniční
dopravě by měly orgány členských států uplatňovat před
pisy jednotně.

(21)

Záznam údajů tachografem i vývoj technologií pro
záznam údajů o poloze, dálkovou komunikaci a rozhraní
s inteligentními dopravními systémy bude vyžadovat
zpracování osobních údajů. Použijí se proto příslušná
pravidla Unie, zejména pravidla stanovená ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (3).

(27)

Členské státy by měly informovat Komisi o veškerých
svých zjištěních o dostupnosti přístrojů či montáže za
účelem podvodu a manipulace s tachografem, včetně
těch, které jsou nabízeny na internetu, a Komise by
o těchto zjištěních měla informovat ostatní členské státy.

(28)

Komise by měla i nadále zachovat své internetové
kontaktní místo pro pomoc, na něž se mohou řidiči,
dopravci, kontrolní orgány a schválení montéři, dílny
a výrobci vozidel obracet s otázkami a problémy týkají
cími se digitálních tachografů, a to i v souvislosti
s novými druhy manipulace či podvodů.

(29)

Úpravami dohody AETR se stalo používání digitálního
tachografu povinným pro vozidla registrovaná ve třetích
zemích, které jsou signatáři dohody AETR. Jelikož jsou
tyto země změnami záznamových zařízení zavedenými
tímto nařízením přímo dotčeny, měly by být zapojeny do
dialogu o technických otázkách, a to i ohledně systému
výměny informací o kartách řidiče a kartách dílen. Mělo
by tedy být zřízeno Fórum pro tachografy.

(22)

S cílem umožnit spravedlivou hospodářskou soutěž při
vývoji aplikací souvisejících s tachografy by měla být
všem bezúplatně přístupná práva duševního vlastnictví
a patenty týkající se přenosu údajů z tachografu či do
něj.

(1) Doporučení Komise 2010/19/EU ze dne 13. ledna 2010 o bezpečné
výměně elektronických údajů mezi členskými státy za účelem
kontroly jedinečnosti karet řidičů, které vydávají (Úř. věst. L 9,
14.1.2010, s. 10).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října
1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281,
23.11.1995, s. 31).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne
12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně
soukromí
v
odvětví
elektronických
komunikací
(Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
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(31)

(32)

(33)

(34)

(35)
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Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení
tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci týkající se požadavků, funkcí zobrazení
a výstrahy a schválení typu tachografů, včetně podrob
ných ustanovení o inteligentních tachografech; postupů,
podle nichž mají být prováděny provozní zkoušky,
a formulářů používaných k monitorování těchto provoz
ních zkoušek; jednotného formuláře pro písemné prohlá
šení uvádějící důvody pro odstranění plomby; společných
postupů a specifikací nezbytných pro propojení elektro
nických rejstříků; a metodiky stanovící obsah úvodního
a průběžného školení kontrolorů. Tyto pravomoci by
měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (1).

Prováděcí akty přijaté pro účely tohoto nařízení, které
nahradí ustanovení přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85,
a další prováděcí opatření by měly být přijaty do
2. března 2016. Avšak pro případ, že by uvedené
prováděcí akty nebyly z nějakého důvodu přijaty včas,
by měla nezbytnou kontinuitu zajistit přechodná ustano
vení.

Prováděcí akty uvedené v tomto nařízení by Komise
neměla přijímat v případě, že výbor uvedený v tomto
nařízení nepředloží k návrhu prováděcího aktu předlože
ného Komisí žádné stanovisko.

V souvislosti s uplatňováním dohody AETR by se odkazy
na nařízení (EHS) č. 3821/85 měly rozumět odkazy na
toto nařízení. Unie zváží odpovídající kroky, které je
třeba učinit v rámci Evropské hospodářské komise Orga
nizace spojených národů s cílem zajistit nezbytnou
soudržnost mezi tímto nařízením a dohodou AETR.

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován
v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 (2)
a vydal stanovisko dne 5. října 2011 (3),

Nařízení (EHS) č. 3821/85 by proto mělo být zrušeno,

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne
16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady
způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu provádě
cích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne
18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra
cováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(3) Úř. věst. C 37, 10.2.2012, s. 6.
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PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
ZÁSADY, OBLAST PŮSOBNOSTI A POŽADAVKY

Článek 1
Předmět a zásady
1.
Toto nařízení stanoví povinnosti a požadavky týkající se
konstrukce, montáže, používání, zkoušení a kontroly tachografů
používaných v silniční dopravě za účelem kontroly dodržování
nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/15/ES (4) a směrnice Rady 92/6/EHS (5).

Tachografy musí s ohledem na svou konstrukci, montáž, použí
vání a zkoušení vyhovovat požadavkům tohoto nařízení.

2.
Toto nařízení stanoví podmínky a požadavky, za nichž
mohou být informace a údaje jiné než osobní zaznamenané,
zpracované nebo uložené v tachografech použity pro účely jiné,
než je kontrola dodržování aktů uvedených v odstavci 1.

Článek 2
Definice
1.
Pro účely tohoto nařízení platí definice stanovené v článku
4 nařízení (ES) č. 561/2006.

2.
Vedle definic uvedených v odstavci 1 se pro účely tohoto
nařízení rozumí:

a) „tachografem nebo záznamovým zařízením“ zařízení určené
k montáži do silničních vozidel a k automatickému či polo
automatickému zobrazování, záznamu, tisku, ukládání
a výstupu podrobných informací o pohybu, včetně rych
losti, těchto vozidel v souladu s čl. 4 odst. 3 a podrobných
informací o některých dobách činnosti jejich řidičů;

b) „celkem ve vozidle“ tachograf s výjimkou snímače pohybu
a kabelů připojujících snímač pohybu. Celkem ve vozidle
může být buď jediný celek, nebo několik celků rozmístě
ných ve vozidle, za předpokladu, že splňuje bezpečnostní
požadavky tohoto nařízení; celek ve vozidle zahrnuje mimo
jiné řídící jednotku, datovou paměť, funkci měření času, dvě
čtecí zařízení čipových karet pro řidiče a druhého řidiče,
tiskárnu, zobrazení, konektory a zařízení pro vkládání
uživatelských údajů;
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne
11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících
mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).
(5) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži
a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových
vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27).
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c) „snímačem pohybu“ část tachografu vysílající signál odpoví
dající rychlosti vozidla nebo vzdálenosti ujeté vozidlem;

d) „kartou tachografu“ čipová karta určená k použití s tacho
grafem, která umožňuje identifikaci role držitele karty
a přenos a ukládání údajů tachografem;

L 60/5

n) „stahováním“ z digitálního tachografu kopírování, společně
s digitálním podpisem, části souborů údajů nebo úplné sady
souborů údajů uložených v paměti údajů celku ve vozidle
nebo v paměti karty tachografu za předpokladu, že se tímto
postupem žádné uložené údaje nezmění ani nevymažou;

o) „událostí“ mimořádná činnost zjištěná digitálním tachogra
fem, která může být způsobena pokusem o podvod;

e) „záznamovým listem“ list určený k přijímání a uchování
zaznamenaných údajů, který se vkládá do analogového
tachografu a na němž zapisovací zařízení analogového
tachografu průběžně zapisuje informace, které mají být
zaznamenány;

p) „závadou“ mimořádná činnost zjištěná digitálním tachogra
fem, která může být způsobena chybnou funkcí nebo poru
chou zařízení;

f)

q) „montáží“ zabudování tachografu do vozidla;

„kartou řidiče“ karta tachografu vystavená orgány členského
státu konkrétnímu řidiči, která identifikuje řidiče a umožňuje
ukládání údajů o jeho činnostech;

g) „analogovým tachografem“ tachograf používající záznamový
list podle tohoto nařízení;

h) „digitálním tachografem“ tachograf používající kartu tacho
grafu podle tohoto nařízení;

i)

j)

„kontrolní kartou“ karta tachografu vydaná orgány člen
ského státu příslušnému vnitrostátnímu kontrolnímu
orgánu, která identifikuje kontrolní subjekt a případně
kontrolora a která umožňuje přístup k údajům uloženým
v datové paměti nebo na kartě řidiče a případně na kartách
dílny pro čtení, tisk nebo stahování;

„kartou podniku“ karta tachografu vydaná orgány členského
státu dopravci, jenž musí provozovat vozidla vybavená
tachografem, která identifikuje dopravce a umožňuje zobra
zení, stahování a tisk údajů uložených v tachografu uzam
čených daným dopravcem;

k) „kartou dílny“ karta tachografu vydaná orgány členského
státu pověřenému personálu výrobce tachografů, montéra,
výrobce vozidel nebo dílny schválených členským státem,
která identifikuje držitele karty a umožňuje zkoušení, kali
braci a aktivaci tachografů nebo stahování údajů z nich;

l)

„aktivací“ fáze, v níž se tachograf stává plně funkčním
a v níž provádí veškeré funkce, včetně bezpečnostních, za
použití karty dílny;

m) „kalibrací“ digitálního tachografu aktualizace nebo potvrzení
parametrů vozidla, včetně identifikace a vlastností vozidla,
které je třeba chovat v datové paměti za použití karty dílny;

r) „neplatnou kartou“ karta, která byla zjištěna jako vadná
nebo u které se úvodní prokázání pravosti nezdařilo, jejíž
doba platnosti dosud nezačala nebo jejíž doba platnosti
uplynula;

s) „pravidelnou kontrolou“ řada operací s cílem zkontrolovat,
že tachograf funguje správně, že jeho seřízení odpovídá
parametrům vozidla a že k němu nejsou připojeny žádné
manipulační přístroje;

t)

„opravou“ oprava snímače pohybu nebo celku ve vozidle,
která vyžaduje jeho odpojení od napájení nebo od jiných
součástí tachografu nebo otevření snímače pohybu či celku
ve vozidle;

u) „schválením typu“ postup, kterým členský stát osvědčuje
podle článku 13, že tachograf, jeho příslušné součásti či
karta tachografu, které mají být uvedeny na trh, splňují
požadavky tohoto nařízení;

v) „interoperabilitou“ kapacita systémů a základních funkčních
procesů pro výměnu údajů a sdílení informací;

w) „rozhraním“ zařízení mezi systémy, jehož prostřednictvím
dochází k jejich propojení a interakci;

x) „měřením času“ trvalý digitální záznam koordinovaného
světového data a času (UTC);

y) „nastavením času“ automatické nastavení aktuálního času
v pravidelných intervalech a s maximální přípustnou
odchylkou jedna minuta nebo nastavení provedené během
kalibrace;
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z) „otevřenou normou“ norma stanovená v dokumentu speci
fikujícím normu dostupném bezplatně nebo za nominální
poplatek, který je dovoleno kopírovat, distribuovat nebo
využívat bezplatně nebo za nominální poplatek.

Článek 3

28.2.2014

— být zabezpečeny, zejména aby byla zajištěna integrita
a původ zdroje údajů zaznamenaných v celcích ve vozidle
a snímači pohybu,
— být interoperabilní mezi různými generacemi celků ve
vozidle a kartami tachografu,

Oblast působnosti
1.
Tachografy musí být namontovány a používány ve vozid
lech, která jsou registrována v členských státech a používána
pro silniční přepravu cestujících nebo zboží a na která se vzta
huje nařízení (ES) č. 561/2006.

— umožňovat účinnou kontrolu dodržování tohoto nařízení
a jiných použitelných právních aktů,

2.
Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení
vyjmout vozidla uvedená v čl. 13 odst. 1 a 3 nařízení (ES)
č. 561/2006.

3.

— být snadno ovladatelné.
Digitální tachografy musí zaznamenávat tyto údaje:

a) ujetou vzdálenost a rychlost vozidla;
3.
Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení
vyjmout vozidla užívaná pro dopravu, pro kterou byla udělena
výjimka podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006.

b) časové údaje;
c) polohu míst uvedených v čl. 8 odst. 1;

Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení
vyjmout vozidla užívaná pro dopravu, pro kterou byla udělena
výjimka podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006; tuto
skutečnost neprodleně oznámí Komisi.

d) totožnost řidiče:
e) činnost řidiče:

4.
Patnáct let od doby, kdy jsou nově zaregistrovaná vozidla
povinně vybavena tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí
být vozidla provozovaná v jiném členském státě, než je stát,
v němž je vozidlo zaregistrováno, vybavena takovým tachogra
fem.

f) kontrolní a kalibrační údaje a údaje o opravě tachografu,
včetně určení dílny;
g) události a závady.

5.
V oblasti vnitrostátní přepravy mohou členské státy poža
dovat montáž a užívání tachografů v souladu s tímto nařízením
pro všechna vozidla, pro která není jejich montáž a používání
požadována již podle odstavce 1.

Článek 4

4.
Analogové tachografy musí zaznamenávat alespoň údaje
uvedené v odst. 3 písm. a), b) a e).
5.
Přístup k údajům uloženým v tachografu a na kartě tacho
grafu může být kdykoli poskytnut:

Požadavky a údaje, které musí být zaznamenávány
1.
Tachografy, včetně vnějších částí, karty tachografu a zázna
mové listy musí splňovat přísné technické a jiné požadavky, aby
bylo možné náležitě provádět toto nařízení.

a) příslušným kontrolním orgánům;
b) příslušnému dopravci, aby mohl plnit své zákonné povin
nosti, zejména povinnosti uvedené v článcích 32 a 33.

2.
Tachografy a karty tachografu musí splňovat níže uvedené
požadavky.

6.
Stahování údajů musí probíhat s minimální časovou
ztrátou pro dopravce nebo řidiče.

Musí:

— zaznamenávat údaje týkající se řidiče, činností řidiče
a vozidla, které jsou přesné a spolehlivé,

7.
Údaje zaznamenané tachografem, které lze přenášet do
tachografu či z něj pomocí bezdrátového připojení nebo elekt
ronicky, musí být v podobě veřejně dostupných protokolů
stanovených v otevřených normách.
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8.
S cílem zajistit, aby tachografy a karty tachografu splňo
valy zásady a požadavky tohoto nařízení, a zejména tohoto
článku, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů
podrobná ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování tohoto
článku, zejména ustanovení, která stanoví technické prostředky
pro splnění těchto požadavků. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.
9.
Podrobná ustanovení uvedená v odstavci 8 musí být tam,
kde je to vhodné, založena na normách a zajišťovat interope
rabilitu a kompatibilitu mezi jednotlivými generacemi celků ve
vozidle a všemi kartami tachografu.
Článek 5
Funkce digitálního tachografu
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Článek 6
Zobrazení a výstraha
1.
Informace obsažené v digitálních tachografech a na
kartách tachografu týkající se činností vozidla, řidičů a spolu
jezdců se musí zobrazovat jasně, jednoznačně a ergonomicky.

2.

Musí být zobrazeny tyto informace:

a) čas;

b) provozní režim;

Digitální tachografy musí zajišťovat tyto funkce:
c) činnost řidiče:
— měření rychlosti a ujeté vzdálenosti,
— monitorování činnosti řidiče a provozního stavu,
— monitorování vkládání a vyjímání karet tachografu,
— zaznamenávání údajů vkládaných ručně řidičem,

— pokud je stávající činností řízení, doba nepřetržitého
řízení řidiče a jeho stávající souhrnná doba přestávek,

— je-li jeho stávající činnost pracovní pohotovost / jiná
práce / odpočinek nebo přestávka, stávající trvání této
činnosti (pokud byla zvolena) a stávající souhrnná doba
přestávek;

— kalibraci,
d) údaje vztahující se k výstrahám;
— automatické zaznamenávání polohy v místech uvedených
v čl. 8 odst. 1,

e) údaje vztahující se k výběru možností pro přístup.

— monitorování kontrolních činností,
— zjišťování a zaznamenávání událostí a závad,
— čtení z paměti údajů a zaznamenávání a ukládání do paměti
údajů,
— čtení z karet tachografu a zaznamenávání a ukládání na
karty tachografu,
— zobrazení, výstrahu, tisk a stahování údajů do externích
zařízení,
— nastavení a měření času,

Další informace mohou být zobrazeny za předpokladu, že jsou
jasně odlišitelné od informací vyžadovaných v tomto odstavci.

3.
Digitální tachografy musí řidiče upozornit, pokud zazna
menají jakoukoliv událost nebo závadu a před překročením
maximální přípustné doby nepřetržitého řízení a v okamžiku
tohoto překročení, s cílem usnadnit dodržování příslušných
právních předpisů.

4.
Výstraha musí být vizuální a může být rovněž zvuková.
Musí trvat nejméně 30 vteřin, pokud uživatel stiskem jakého
koliv ovládacího tlačítka tachografu nepotvrdí, že ji bere na
vědomí. Příčina výstrahy musí být zobrazena a zůstat viditelná,
dokud uživatel použitím specifického tlačítka nebo vložením
příkazu tachografu nepotvrdí, že ji bere na vědomí.

— dálkovou komunikaci,
— spravování zámků podniků,
— vestavěné zkoušky a autotesty.

5.
S cílem zajistit, aby tachografy splňovaly požadavky
tohoto článku na zobrazení a výstrahy, přijme Komise prostřed
nictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení nezbytná pro
jednotné uplatňování tohoto článku. Tyto prováděcí akty se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.
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Článek 7

28.2.2014

— místo konce denní pracovní doby.

Ochrana údajů
1.
Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů
v souvislosti s tímto nařízením bylo prováděno pouze pro
účely ověření souladu s tímto nařízením a s nařízením (ES)
č. 561/2006, v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES
a pod dozorem orgánu dozoru členského státu uvedeného
v článku 28 směrnice 95/46/ES.
2.
Členské státy zejména zajistí, aby byly osobní údaje chrá
něny proti jinému použití, než které souvisí výhradně s tímto
nařízení a nařízením (ES) č. 561/2006 podle odstavce 1, v souvi
slosti s:
— používáním globálních družicových navigačních systémů
(GNSS) pro záznam údajů o poloze podle článku 8,
— používáním dálkové komunikace pro kontrolní účely podle
článku 9,
— používáním tachografů s rozhraním podle článku 10,
— elektronickou výměnou informací o kartách řidiče uvedenou
v článku 31, a zejména s přeshraniční výměnou takových
údajů se třetími zeměmi,

Za tímto účelem musí být vozidla poprvé registrovaná 36
měsíců po vstupu podrobných ustanovení uvedených v článku
11 v platnost vybavena tachografem napojeným na službu pro
určování polohy na základě družicového navigačního systému.

2.
Pokud jde o napojení tachografu na službu pro určování
polohy na základě družicového navigačního systému podle
odstavce 1, použijí se pouze napojení na služby, která využívají
bezplatnou službu pro určování polohy. V tachografu se trvale
neukládají žádné jiné údaje o poloze než údaje vyjádřené,
kdykoli je to možné, v zeměpisných souřadnicích pro určení
míst podle odstavce 1. Údaje o poloze, jež je třeba dočasně
uložit s cílem umožnit automatické zaznamenání míst uvede
ných v odstavci 1 nebo potvrdit snímač pohybu, nesmějí být
dostupné žádnému uživateli, a jakmile přestanou být pro tyto
účely potřebné, musí být automaticky vymazány.

Článek 9
Včasné dálkové odhalování případné manipulace nebo
zneužití
1.
Za účelem usnadnění cílených silničních kontrol přísluš
nými kontrolními orgány musí být tachografy namontované do
vozidel poprvé registrovaných 36 měsíců po vstupu podrob
ných ustanovení uvedených v článku 11 v platnost schopny
komunikovat s těmito orgány i v době, kdy je vozidlo
v pohybu.

— uchováváním záznamů dopravci podle článku 33.
3.
Digitální tachografy musí být zkonstruovány tak, aby
zajišťovaly soukromí. Zpracovávány smějí být pouze údaje
nezbytné pro účely tohoto nařízení.
4.
Vlastníci vozidel, dopravci a jakékoli další dotčené
subjekty musí dodržovat případná příslušná ustanovení
o ochraně osobních údajů.

KAPITOLA II
INTELIGENTNÍ TACHOGRAF

Článek 8
Zaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během
denní pracovní doby
1.
Aby se zjednodušilo ověřování dodržování příslušných
právních předpisů, musí se poloha vozidla zaznamenávat auto
maticky v následujících místech či v místech nejbližších
k místům, na nichž je dostupný signál družice:

2.
Patnáct let od doby, kdy musí být nově zaregistrovaná
vozidla vybavena tachografem podle tohoto článku a článků 8
a 10, vybaví členské státy své kontrolní orgány v přiměřeném
rozsahu zařízeními pro včasné dálkové odhalování, která jsou
nezbytná k tomu, aby mohly být předávány údaje podle tohoto
článku, při zohlednění specifických požadavků a strategií
v oblasti prosazování práva. Do té doby mohou členské státy
rozhodnout, zdali taková zařízení pro včasné dálkové odhalo
vání svým kontrolním orgánům poskytnou.

3.
Komunikace uvedená v odstavci 1 se s tachografem
naváže pouze tehdy, je-li zařízením kontrolních orgánů
vyžádána. Musí být zabezpečená, aby byla zajištěna integrita
údajů a prokázána pravost záznamového a kontrolního
zařízení. Přístup ke sdělovaným údajům mají pouze kontrolní
orgány pověřené kontrolou porušování nařízení (ES)
č. 561/2006 a tohoto nařízení a dílny, pokud je to nutné
k ověření správného fungování tachografu.

— místo začátku denní pracovní doby,

4.
Údaje vyměňované v průběhu komunikace se musí omezit
na údaje nezbytně nutné pro účely cílených silničních kontrol
vozidel s potenciálně zmanipulovaným či zneužitým tachogra
fem. Tyto údaje se vztahují k následujícím událostem či údajům
zaznamenaným tachografem:

— každé tři hodiny celkové doby řízení,

— poslední pokus o narušení zabezpečení,
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— porucha snímače,
— chyba v údajích o pohybu vozidla,
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mohou být vybaveny standardizovaným rozhraním umožňují
cím, aby údaje zaznamenané či vytvořené tachografem byly
v provozním režimu používány vnějším zařízením, jsou-li
splněny tyto podmínky:

a) rozhraní nemá vliv na pravost a integritu údajů tachografu;

— nesoulad údajů o pohybu vozidla,
b) rozhraní vyhovuje podrobným ustanovením uvedeným
v článku 11;

— jízda bez platné karty,
— vložení karty během řízení,
— údaje o úpravě času,

c) vnější zařízení připojené k rozhraní má přístup k osobním
údajům, včetně údajů o zeměpisné poloze, pouze po
prokazatelném souhlasu řidiče, k němuž se tyto údaje vzta
hují.

— kalibrační údaje včetně dat dvou posledních kalibrací,
Článek 11
— registrační značka vozidla,
— rychlost zaznamenaná tachografem.
5.
Vyměňované údaje lze použít výhradně pro účely kontroly
dodržování tohoto nařízení. Nesmějí být předány jiným
subjektům než orgánům pověřeným kontrolou doby řízení
a doby odpočinku a soudním orgánům v rámci probíhajícího
soudního řízení.

Podrobná ustanovení pro inteligentní tachografy
S cílem zajistit, aby inteligentní tachografy splňoval zásady
a požadavky stanovené v tomto nařízení, přijme Komise
prostřednictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení
nezbytná pro jednotné uplatňování článků 8, 9 a 10, s výjimkou
všech ustanovení, která by stanovovala zaznamenávání dalších
údajů tachografem. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.

Podrobná ustanovení uvedená v prvním pododstavci:
6.
Kontrolní orgány smějí údaje uchovávat pouze po dobu
trvání silniční kontroly a musí je vymazat nejpozději tři hodiny
po jejich sdělení, pokud údaje nenaznačují možnou manipulaci
s tachografem či jeho zneužití. Pokud v průběhu následné
silniční kontroly není manipulace nebo zneužití potvrzena,
musí být přenesené údaje smazány.
7.
Dopravce provozující vozidlo má povinnost informovat
řidiče o možnosti dálkové komunikace pro účely včasného
odhalování případné manipulace s tachografem či jeho zneužití.
8.
V žádném případě nesmí komunikace pro včasné dálkové
odhalování, jak je vymezena v tomto článku, vést k automatic
kému ukládání pokut či sankcí řidiči či dopravci. Příslušný
kontrolní orgán může na základě vyměněných údajů rozhod
nout o provedení kontroly vozidla a jeho tachografu. Výsledek
dálkové komunikace nebrání kontrolním orgánům provádět
náhodné silniční kontroly založené na systému hodnocení rizika
stanoveném článkem 9 směrnice 2006/22/ES.
Článek 10
Rozhraní s inteligentními dopravními systémy
Tachografy vozidel registrovaných poprvé 36 měsíců po vstupu
podrobných ustanovení uvedených v článku 11 v platnost

a) ve vztahu k výkonu funkcí inteligentního tachografu uvede
ných v této kapitole zahrnují nezbytné požadavky tak, aby
bylo zajištěno zabezpečení, přesnost a spolehlivost údajů
poskytovaných tachografu družicovou službou pro určování
polohy a technologií pro dálkovou komunikaci uvedenými
v článcích 8 a 9;

b) upřesní jednotlivé podmínky a požadavky pro družicovou
službu pro určování polohy a technologii pro dálkovou
komunikaci uvedené v článcích 8 a 9, které jsou buď
součástí tachografu, nebo ne, a v případě, že jeho součástí
nejsou, upřesní podmínky pro použití družicového signálu
pro určování polohy jakožto druhého snímače pohybu;

c) upřesní nezbytné normy pro rozhraní uvedené v článku 10.
Takové normy mohou zahrnovat ustanovení o přidělování
přístupových práv řidičům, dílnám a dopravcům a o kontrol
ních rolích pro údaje zaznamenané tachografem; tyto
kontrolní role se zakládají na mechanismu prokázání
pravosti nebo oprávnění určeného pro takové rozhraní,
jako je osvědčení pro každou úroveň přístupu, pod
podmínkou jejich technické proveditelnosti.
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KAPITOLA III
SCHVÁLENÍ TYPU

Článek 12
Žádosti
1.
Výrobci nebo jejich zmocněnci podávají žádost o schválení
týkající se typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru zázna
mového listu nebo karty tachografu orgánům příslušným pro
schvalování typu, které za tím účelem určí členský stát.

2.
Členské státy sdělí Komisi do 2. března 2015 názvy
a kontaktní informace určených orgánů uvedených v odstavci
1 a podle potřeby je následně aktualizují. Komise na svých
internetových stránkách zveřejní a aktualizuje seznam orgánů
určených ke schvalování typu.

3.
K žádosti o schválení typu musí být připojeny příslušné
specifikace, včetně nezbytných informací týkajících se plomb,
a osvědčení o bezpečnosti, funkčnosti a interoperabilitě. Osvěd
čení o bezpečnosti vydává uznaný certifikační orgán určený
Komisí.
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5.
Jakákoliv úprava týkající se softwarového nebo hardwaro
vého vybavení tachografu nebo povahy materiálů použitých
k jeho výrobě musí být před zavedením oznámena orgánu,
který vydal schválení typu zařízení. Tento orgán potvrdí výrobci
rozšíření schválení typu nebo může požadovat aktualizaci nebo
potvrzení příslušných osvědčení o funkčnosti, bezpečnosti nebo
o interoperabilitě.

6.
Žádost týkající se jakéhokoli typu celku ve vozidle,
snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tacho
grafu smí být podána jen jednomu členskému státu.

7.
Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů
podrobná ustanovení pro jednotné uplatňování tohoto článku.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 42 odst. 3.

Článek 13
Udělení schválení typu

Osvědčení o funkčnosti vydává výrobci orgán příslušný pro
schvalování typu.

Členský stát udělí schválení typu každému typu celku ve
vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty
tachografu, který odpovídá požadavkům stanoveným v článcích
4 a 11, pokud je tento členský stát schopen ověřovat, že se
vyráběné modely shodují se schváleným typem.

Osvědčení o interoperabilitě vydává jediná zkušebna schválená
Komisí a Komisi podléhající.

4.
U tachografů, jejich příslušných součástí a karet tacho
grafu:

a) osvědčení o bezpečnosti potvrzuje, že celek ve vozidle, karty
tachografu, snímač pohybu a připojení k přijímači GNSS,
není-li GNSS součástí celků ve vozidle:

i) splňují cíle bezpečnosti,

ii) splňují tyto bezpečnostní funkce: identifikace a prokázání
pravosti, autorizace, důvěrnost, odpovědnost, integrita,
audit, přesnost a spolehlivost služby;

Jakýmkoli úpravám schváleného vzoru nebo doplňků k němu
uděluje dodatečné schválení typu členský stát, který udělil
původní schválení typu.

Článek 14
Značka schválení typu
Členské státy přidělí žadateli pro každý typ celku ve vozidle,
snímače pohybu, vzorového záznamového listu nebo karty
tachografu, které schvalují podle článku 13 a přílohy II, značku
schválení typu, která odpovídá předem stanovenému vzoru.
Tyto vzory přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů
přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.

Článek 15
b) osvědčení o funkčnosti potvrzuje, že zkoušený prvek splňuje
příslušné požadavky z hlediska prováděných funkcí, ekolo
gických charakteristik, charakteristik elektromagnetické
kompatibility, splnění fyzických požadavků a splnění dalších
příslušných norem;

c) osvědčení o interoperabilitě potvrzuje, že zkoušený prvek je
plně interoperabilní s nezbytnými tachografy či modely karet
tachografu.

Schválení nebo zamítnutí
Příslušné orgány členského státu, jimž byla podána žádost
o schválení typu, zašlou orgánům ostatních členských států
do jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení každého typu
celku ve vozidle, snímače pohybu, vzorového záznamového
listu nebo karty tachografu doplněnou o kopie příslušných
specifikací, včetně specifikací týkajících se plomb. Jestliže
příslušné orgány žádost o schválení typu neschválí, uvědomí
orgány ostatních členských států o tom, že žádost byla zamít
nuta, a sdělí důvody svého rozhodnutí.
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Článek 16

Článek 17

Shoda zařízení se schválením typu

Schválení záznamových listů

1.
Jestliže členský stát, který udělil schválení typu podle
článku 13, zjistí, že jakékoli celky ve vozidle, snímače pohybu,
záznamové listy nebo karty tachografu nesoucí značku schvá
lení typu, kterou tento členský stát přidělil, neodpovídají typu,
který schválil, učiní nezbytná opatření, aby byla zajištěna shoda
vyráběných modelů se schváleným typem. V případě nutnosti
smí odejmout schválení typu.

1.
Žadatel o schválení typu vzoru záznamového listu ve své
žádosti uvede typ nebo typy analogových tachografů, pro něž je
daný záznamový list určen, a k provedení zkoušek záznamo
vého listu poskytne vhodné zařízení takového typu nebo tako
vých typů.

2.
Členský stát, který udělil schválení typu, toto schválení
odejme, jestliže se schválený celek ve vozidle, snímač pohybu,
záznamový list nebo karta tachografu neshoduje s tímto naří
zením nebo vykazuje-li při používání závadu všeobecné povahy,
která jej činí nevhodným pro zamýšlený účel.

2.
Příslušné orgány každého členského státu vyznačí na
osvědčení o schválení vzoru záznamového listu typ nebo typy
analogových tachografů, v nichž smí být záznamový list tohoto
vzoru používán.

Článek 18
Odůvodnění zamítavých rozhodnutí

3.
Jestliže členskému státu, který udělil schválení typu,
oznámí jiný členský stát některý z případů uvedených v odstavci
1 nebo 2, přijme tento členský stát po konzultaci s oznamujícím
členským státem opatření stanovená v uvedených odstavcích,
s výhradou odstavce 5.

4.
Členský stát, který zjistí některý z případů uvedených
v odstavci 2, smí zakázat až do odvolání uvádění celku ve
vozidle, snímače pohybu, záznamového listu nebo karty dotče
ného tachografu na trh a do provozu. Smí tak učinit rovněž
v případech uvedených v odstavci 1 u celků ve vozidle, snímačů
pohybu, záznamových listů nebo karet tachografu, které byly
vyňaty z prvotního ověření EU, jestliže je výrobce po řádném
upozornění neuvede do souladu se schváleným vzorem nebo
s požadavky tohoto nařízení.

V každém případě příslušné orgány členských států do jednoho
měsíce oznámí sobě navzájem a Komisi odebrání schválení typu
nebo jiná opatření učiněná podle odstavce 1, 2 nebo 3 a uvedou
důvody těchto opatření.

5.
Jestliže členský stát, který udělil schválení typu, zpochyb
ňuje existenci jakýchkoli případů uvedených v odstavci 1 nebo
2, které mu byly oznámeny, usilují dotčené členské státy o urov
nání sporu a průběžně informují Komisi.

Jestliže rozhovory mezi členskými státy nevedou k dohodě do
čtyř měsíců ode dne oznámení podle odstavce 3, přijme Komise
po konzultaci s odborníky ze všech členských států a po
zvážení všech významných faktorů, například hospodářských
a technických, do šesti měsíců od konce uvedeného čtyřměsíč
ního období rozhodnutí, které oznámí dotčeným členským
státům a které zároveň sdělí ostatním členským státům. Komise
stanoví pro každý případ lhůtu pro provedení svého rozhod
nutí.

Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo odebrání schválení typu
celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu
nebo karty tachografu učiněné na základě tohoto nařízení
musí být podrobně odůvodněno. Rozhodnutí se sdělí dotčené
straně, která musí být současně informována o opravných
prostředcích, které má podle práva příslušného členského
státu k dispozici, a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Článek 19
Uznávání typově schválených tachografů
Členské státy nesmějí odmítnout zaregistrovat vozidlo vybavené
tachografem ani zakázat uvedení tohoto vozidla do provozu
nebo jeho používání z důvodů souvisejících se skutečností, že
vozidlo je vybaveno tímto zařízením, jestliže je zařízení
opatřeno značkou schválení typu uvedenou v článku 14
a montážním štítkem uvedeným v čl. 22 odst. 4.

Článek 20
Zabezpečení
1.
Výrobci konstruují, zkoušejí a přezkoumávají celky ve
vozidlech, snímače pohybu a karty tachografu uvedené do
výroby, aby odhalili slabá místa vznikající ve všech fázích život
ního cyklu výrobku, a zamezují nebo zmírňují jejich možné
zneužití. Četnost zkoušek, jež nesmí být nižší než jednou za
dva roky, stanoví členský stát, který vydal osvědčení o schválení.

2.
Za tímto účelem výrobci předloží dokumentaci nezbytnou
pro rozbor slabých míst certifikačnímu orgánu uvedenému v čl.
12 odst. 3.

3.
Pro účely odstavce 1 certifikační orgán uvedený v čl. 12
odst. 3 provede zkoušky celků ve vozidle, snímačů pohybu
a karet tachografu, aby potvrdil, že známá slabá místa nemohou
být zneužita osobami s veřejně dostupnými znalostmi.
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4.
Pokud jsou v průběhu zkoušek podle odstavce 1 zjištěna
slabá místa systémových prvků (celky ve vozidle, snímače
pohybu a karty tachografu), nesmějí být tyto prvky uvedeny
na trh. Pokud jsou v průběhu zkoušek podle odstavce 3 zjištěna
slabá místa u prvků, které jsou již na trhu, výrobce nebo certi
fikační orgán informují příslušné orgány daného členského
státu, který schválení typu udělil. Tyto příslušné orgány přijmou
veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit vyřešení problému,
zejména výrobcem, a informují neprodleně Komisi o zjištěných
slabých místech a o plánovaných nebo přijatých opatřeních,
včetně v případě nutnosti o odebrání schválení typu podle čl.
16 odst. 2.

Článek 21
Provozní zkoušky
1.
Členské státy mohou povolit provozní zkoušky tacho
grafů, které dosud nebyly typově schváleny. Členské státy
vzájemně uznávají tato oprávnění k provozním zkouškám.

2.
Řidiči a dopravci účastnící se provozních zkoušek musí
splňovat požadavky nařízení (ES) č. 561/2006. Tuto shodu
řidiči prokazují postupem stanoveným v čl. 35 odst. 2 tohoto
nařízení.

3.
Komise může přijmout prováděcí akty s cílem stanovit
postupy, podle kterých mají být provozní zkoušky prováděny,
a formuláře, které mají být používány k monitorování těchto
provozních zkoušek. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.

KAPITOLA IV
MONTÁŽ A KONTROLA

Článek 22
Montáž a oprava
1.
Montovat a opravovat tachografy jsou oprávněni pouze
montéři, dílny nebo výrobci vozidel schválení pro tento účel
v souladu s článkem 24 příslušnými orgány členských států.

2.
Schválení montéři, dílny nebo výrobci vozidel v souladu
se specifikacemi uvedenými v osvědčení o schválení typu podle
článku 15 tachograf zaplombují poté, co ověří jeho správné
fungování, a zejména takovým způsobem, aby žádný manipu
lační přístroj nemohl do zaznamenaných údajů neoprávněně
zasahovat nebo je měnit.

3.
Schválený montér, dílna nebo výrobce vozidel opatří
připevněné plomby zvláštní značkou a navíc v případě digitál
ních tachografů zapíše elektronické bezpečnostní údaje pro
ověřování pravosti. Příslušné orgány každého členského státu
zašlou Komisi seznam používaných značek a elektronických
bezpečnostních údajů a nezbytné informace o používaných
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elektronických bezpečnostních údajích. Komise členským
státům na požádání umožní přístup k těmto informacím.
4.
Skutečnost, že montáž tachografu byla provedena
v souladu s požadavky tohoto nařízení, se potvrzuje připev
něním montážního štítku tak, aby byl jasně viditelný a snadno
přístupný.
5.
Části tachografu se zaplombují, jak je specifikováno
v osvědčení o schválení typu. Zaplombována musí být všechna
spojení tachografu, u nichž by mohlo docházet k nedovolenému
zasahování, včetně spojení mezi snímačem pohybu
a převodovou skříní, a případně montážní štítek.
Plomba smí být odstraněna či porušena pouze:
— montéry nebo dílnami schválenými příslušnými orgány
podle článku 24 pro účely opravy, údržby či opětovné kali
brace tachografu nebo řádně vyškolenými a tam, kde je to
vyžadováno, oprávněnými kontrolory pro účely kontroly,
— pro účely opravy vozidla či změny, která má dopad na
plombu. V takových případech musí být ve vozidle uloženo
písemné prohlášení s uvedením dne a času, kdy byla plomba
porušena, a s uvedením důvodů pro odstranění plomby.
Komise vypracuje prostřednictvím prováděcích aktů
jednotný formulář pro toto písemné prohlášení.
V každém případě schválený montér nebo dílna plomby nahradí
bez zbytečného prodlení a nejpozději sedm dnů po jejich
odstranění.
Schválená dílna provede před nahrazením plomb ověření a kali
braci tachografu.
Článek 23
Kontroly tachografů
1.
Tachografy musí být pravidelně kontrolovány schválenými
dílnami. Pravidelné kontroly se provádějí alespoň jednou za dva
roky.
2.
Při kontrolách uvedených v odstavci 1 se ověřuje alespoň
to, zda:
— je tachograf správně namontován a odpovídá danému
vozidlu,
— tachograf správně funguje,
— je tachograf opatřen značkou schválení typu,
— je připevněn montážní štítek,
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— jsou všechny plomby neporušené a účinné,

— nejsou k tachografu připojeny žádné manipulační přístroje
a zda nejsou ani nalezeny žádné stopy po použití takových
přístrojů,

L 60/13

Audit se zaměří především na přijatá bezpečnostní opatření
a zacházení s kartami dílny. Členské státy mohou tyto audity
provádět bez inspekce na místě;

— odpovídá velikost pneumatik a skutečný obvod pneumatik.

b) rovněž se provádějí neohlášené technické audity schválených
montérů nebo dílen s cílem zkontrolovat provedené kali
brace, kontroly a montáže. Tyto audity musí zahrnovat
alespoň 10 % schválených montérů nebo dílen ročně.

3.
V případech, kdy muselo být opraveno nesprávné fungo
vání tachografu, ať již na základě výsledku pravidelné kontroly
nebo kontroly provedené na konkrétní žádost příslušného vnit
rostátního orgánu, vypracují dílny kontrolní zprávu. Vedou
seznam všech vypracovaných kontrolních zpráv.

4.
Členské státy a jejich příslušné orgány přijmou příslušná
opatření k zabránění střetů zájmů mezi montéry nebo dílnami
a dopravci. Zejména v případě závažného rizika střetu zájmů
musí být přijata dodatečná zvláštní opatření s cílem zajistit, aby
daný montér nebo dílna toto nařízení dodržoval.

4.
Kontrolní zprávy musí být uchovávány nejméně dva roky
od svého vypracování. Členské státy rozhodnou, zda mají být
kontrolní zprávy během tohoto období uchovávány nebo
zaslány příslušnému orgánu. Uchovává-li kontrolní zprávy dílna,
zpřístupní zprávy o kontrolách a kalibracích provedených
v uvedeném období na žádost příslušnému orgánu.

5.
Příslušné orgány členských států Komisi každoročně,
pokud možno elektronicky, zašlou seznamy schválených
montérů a dílen a karet, které jim byly vydány. Komise tyto
seznamy zveřejní na svých internetových stránkách.

Článek 24
Schválení montérů, dílen a výrobců vozidel
1.
Členské státy schvalují, pravidelně kontrolují a certifikují
montéry, dílny a výrobce vozidel, kteří mohou provádět
montáž, ověřování, kontroly a opravy tachografů.

6.
Příslušné orgány v členských státech dočasně nebo trvale
odejmou schválení montérům, dílnám a výrobcům vozidel, kteří
neplní své povinnosti podle tohoto nařízení.

Článek 25
Karty dílny

2.
Členské státy zajistí odbornou způsobilost a spolehlivost
montérů, dílen a výrobců vozidel. Za tím účelem stanoví
a zveřejní jasné vnitrostátní postupy a zajistí splnění těchto
minimálních kritérií:

1.
Doba platnosti karet dílny nesmí překročit jeden rok. Při
obnově karty dílny příslušný orgán zajistí, aby montér, dílna
nebo výrobce vozidel splňovali kritéria uvedená v čl. 24 odst. 2.

a) personál je řádně vyškolen;

2.
Příslušný orgán obnoví kartu dílny do patnácti pracovních
dnů od obdržení platné žádosti o obnovu a všech nezbytných
dokumentů. Jestliže je karta poškozena, nefunguje správně nebo
je ztracena či odcizena, vydá příslušný orgán náhradní kartu do
pěti pracovních dnů ode dne obdržení podrobné žádosti za
tímto účelem. Příslušné orgány vedou rejstřík ztracených, odci
zených nebo vadných karet.

b) zařízení potřebné k provádění příslušných zkoušek a úkonů
je dostupné;

c) montéři, dílny a výrobci vozidel mají dobrou pověst.

3.
Audity schválených montérů nebo dílen se provádějí
takto:

a) schválení montéři nebo dílny podléhají alespoň každé dva
roky auditu postupů používaných při zacházení s tachografy.

3.
Jestliže členský stát odejme montérovi, dílně nebo výrobci
vozidel schválení uvedené v článku 24, odejme mu rovněž karty
dílny, které mu byly vydány.

4.
Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření proti
padělání karet vydávaných schváleným montérům, dílnám
a výrobcům vozidel.
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KAPITOLA V
KARTY ŘIDIČE
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konkrétním řidičům více než jednou. Komise může podat
vhodný legislativní návrh na revizi tohoto odstavce.

Článek 26
Vydávání karet řidiče
1.
Kartu řidiče vydá na požádání řidiče příslušný orgán člen
ského státu, kde má řidič obvyklé bydliště. Karta musí být
vydána do jednoho měsíce od obdržení žádosti a veškeré
nezbytné dokumentace příslušným orgánem.

5.
Příslušné orgány vydávajícího členského státu přijmou
vhodná opatření k ověření toho, že žadatel dosud není drži
telem platné karty řidiče, zapíší na kartu řidiče osobní údaje
a zajistí, aby byly údaje viditelné a zabezpečené.

6.
2.
Pro účely tohoto článku se „obvyklým bydlištěm“ rozumí
místo, kde osoba obvykle, tj. nejméně 185 dní v každém kalen
dářním roce, žije z důvodů osobních a profesních vazeb nebo
v případě osoby bez profesních vazeb z důvodu osobních
vazeb, z nichž vyplývá úzké spojení této osoby s místem, kde
žije.

Za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než
vazby osobní, a která tedy střídavě pobývá na různých místech
ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo
jejích osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato
poslední podmínka nemusí být splněna, pokud osoba pobývá
v některém členském státě, aby zde vykonávala časově omezený
úkol.

Doba platnosti karty řidiče nepřekročí dobu pěti let.

7.
Platná karta řidiče smí být odejmuta nebo její platnost smí
být pozastavena pouze tehdy, pokud příslušný orgán členského
státu zjistí, že karta byla padělána, že řidič používá cizí kartu
nebo že karta byla získána na základě nepravdivých prohlášení
nebo padělaných dokladů. Jestliže platnost karty pozastaví nebo
kartu odejme jiný členský stát, než který ji vydal, vrátí tento
členský stát kartu co nejdříve orgánům vydávajícího členského
státu a toto odebrání či pozastavení platnosti odůvodní. Lze-li
očekávat, že vrácení karty potrvá déle než dva týdny, uvědomí
členský stát, který pozastavil platnost karty nebo ji odejmul,
během těchto dvou týdnů vydávající členský stát o důvodech
tohoto pozastavení platnosti či odebrání.

8.
Členské státy učiní všechna nezbytná opatření, aby zabrá
nily padělání karet řidiče.
3.
Řidiči prokazují obvyklé bydliště jakýmkoli vhodným
dokladem, například průkazem totožnosti nebo jakýmkoli
jiným platným dokladem. Mají-li příslušné orgány členského
státu vydávající kartu řidiče pochybnosti o správnosti uvede
ného obvyklého bydliště, nebo pro účely určitých specifických
kontrol, mohou požadovat jakékoli dodatečné informace nebo
důkazy.

4.
V řádně odůvodněných a výjimečných případech mohou
členské státy vydat řidiči, který nemá obvyklé bydliště ani v člen
ském státě, ani ve státě, jenž je smluvní stranou dohody AETR,
dočasnou a neobnovitelnou kartu řidiče, jejíž platnost nelze
prodloužit a která platí po dobu nejvýše 185 dní, je-li tento
řidič v pracovněprávním poměru s dopravcem usazeným ve
vydávajícím členském státě, a v případech, na které se vztahuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (1),
pokud předloží osvědčení řidiče uvedené ve zmíněném nařízení.

9.
Tento článek členskému státu nebrání vydat kartu řidiče
řidiči, který má obvyklé bydliště v části území uvedeného člen
ského státu, na něž se nevztahují Smlouva o Evropské unii
a Smlouva o fungování Evropské unie, jsou-li v takových přípa
dech uplatňována příslušná ustanovení tohoto nařízení.

Článek 27
Používání karet řidiče
1.

Karta řidiče je osobní.

2.
Řidič smí být držitelem pouze jedné platné karty řidiče
a je oprávněn používat pouze vlastní osobní kartu řidiče. Řidič
nesmí používat kartu řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost
skončila.

Komise na základě údajů poskytnutých členskými státy pečlivě
sleduje uplatňování tohoto odstavce. Každé dva roky podá
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o svých zjištěních
a posoudí zejména, zda dočasné karty řidiče mají nějaký nepří
znivý dopad na trh práce a zda jsou dočasné karty vydávány

Obnova karet řidiče

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne
21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezi
národní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009,
s. 72).

1.
Jestliže si řidič přeje obnovit svou kartu řidiče, podá
žádost příslušným orgánům členského státu, ve kterém má
obvyklé bydliště, nejpozději patnáct pracovních dní před skon
čením platnosti karty.

Článek 28
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2.
Jestliže se v případě obnovy členský stát, ve kterém má
řidič obvyklé bydliště, liší od členského státu, který vydal jeho
stávající kartu, a orgány členského státu bydliště jsou žádány
o obnovu karty řidiče, tyto orgány informují orgány, které
vydaly stávající kartu, o důvodech pro její obnovu.

3.
V případě žádosti o obnovu karty bezprostředně před
skončením její platnosti vydá příslušný orgán novou kartu
před koncem platnosti, jestliže byla žádost podána ve lhůtě
stanovené v odstavci 1.
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2.
Jestliže držitel platné karty řidiče vydané jedním členským
státem zřídí své obvyklé bydliště v jiném členském státě, může
požádat o výměnu své karty za rovnocennou kartu řidiče.
Členský stát provádějící tuto výměnu odpovídá za ověření plat
nosti předložené karty.

3.
Členské státy provádějící výměnu vrátí starou kartu
orgánům vydávajícího členského státu a výměnu zdůvodní.

4.
Jestliže členský stát nahradí nebo vymění kartu řidiče,
musí být tato náhrada nebo výměna a každá následná náhrada
nebo výměna zaevidována v tomto členském státě.

Článek 29
Odcizené, ztracené nebo vadné karty řidiče

Článek 31

1.
Vydávající orgány vedou záznamy o vydaných, odcize
ných, ztracených nebo vadných kartách řidiče po dobu, která
se rovná nejméně době jejich platnosti.

Elektronická výměna informací o kartách řidiče

2.
Jestliže je karta řidiče poškozena nebo nefunguje správně,
vrátí ji řidič příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má
obvyklé bydliště. Krádež karty řidiče musí být formálně ozná
mena příslušným orgánům státu, ve kterém ke krádeži došlo.

1.
Aby se zajistilo, že žadatel dosud není držitelem platné
karty řidiče, jak je uvedeno v článku 26, vedou členské státy
vnitrostátní elektronické rejstříky obsahující po dobu, která se
rovná alespoň době platnosti karet řidiče, následující informace
o kartách řidiče, včetně karet uvedených v čl. 26 odst. 4:

— příjmení a jméno řidiče,

— datum a případně i místo narození řidiče,
3.
Každá ztráta karty řidiče musí být oznámena formálním
prohlášením příslušným orgánům vydávajícího členského státu,
který kartu vydal, a příslušným orgánům členského státu obvy
klého bydliště řidiče, pokud se tyto státy liší.

— číslo platného řidičského průkazu a (případně) stát, který
řidičský průkaz vydal,

— stav karty řidiče,
4.
Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně nebo
je ztracena či odcizena, požádá řidič během sedmi kalendářních
dnů o její náhradu příslušné orgány členského státu, ve kterém
má své obvyklé bydliště. Tyto orgány vydají náhradní kartu do
osmi pracovních dnů ode dne obdržení podrobné žádosti za
tímto účelem.

5.
Nastanou-li okolnosti uvedené v odstavci 4, smí řidič
pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu patnácti
kalendářních dnů nebo déle, je-li to nezbytné vzhledem
k návratu vozidla na místo jeho obvyklého odstavení, pokud
může tento řidič během této doby prokázat nemožnost kartu
předložit nebo používat.

Článek 30

— číslo karty řidiče.

2.
Komise a členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření
k zajištění propojení a dostupnosti elektronických rejstříků
v rámci Unie prostřednictvím systému předávání zpráv
TACHOnet uvedeného v doporučení 2010/19/EU nebo kompa
tibilního systému. V případě použití kompatibilního systému
musí být možné vyměňovat elektronické údaje se všemi ostat
ními členskými státy prostřednictvím systému pro předávání
zpráv TACHOnet.

3.
Při vydávání, náhradě nebo případné obnově karty řidiče
členské státy prostřednictvím elektronické výměny údajů ověří,
zda řidič již není držitelem jiné platné karty řidiče. Sdílené údaje
se omezují na údaje nezbytně nutné pro účely tohoto ověření.

Vzájemné uznávání a výměna karet řidiče
1.
Karty řidiče vydané členskými státy jsou vzájemně uzná
vány.

4.
Kontroloři mohou mít přístup do elektronického rejstříku
za účelem kontroly stavu karty řidiče.
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5.
Komise přijme prováděcí akty ke stanovení společných
postupů a specifikací nezbytných k propojení uvedenému
v odstavci 2, včetně formátu vyměňovaných údajů, technických
postupů elektronické konzultace vnitrostátních elektronických
rejstříků, postupů týkajících se přístupu a bezpečnostních
mechanismů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 42 odst. 3.

Dopravce vydá řidičům vozidel vybavených analogovým tacho
grafem dostatečný počet záznamových listů s ohledem na
osobní povahu těchto záznamových listů, na dobu trvání
přepravy a na možnou potřebu nahradit záznamové listy
poškozené nebo odebrané pověřeným kontrolorem. Dopravce
řidičům vydá pouze záznamové listy schváleného vzoru vhodné
pro použití v zařízení namontovaném ve vozidle.

KAPITOLA VI

Je-li vozidlo vybaveno digitálním tachografem, dopravce a řidič
zajistí, aby s ohledem na dobu trvání přepravy mohly být údaje
z tachografu v případě kontroly na žádost kontrolora správně
vytištěny údaje z tachografu.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Článek 32
Správné používání tachografů
1.
Dopravce a řidiči zajistí správné fungování a náležité
používání digitálních tachografů a karet řidiče. Dopravce a řidiči
používající analogové tachografy zajistí jejich správné fungování
a náležité používání záznamových listů.

2.
Digitální tachografy nesmějí být nastaveny tak, aby byly
po vypnutí motoru vozidla nebo zapalování automaticky
přepnuty na určitou kategorii činnosti, pokud řidiči nezůstane
možnost příslušnou kategorii činnosti zvolit ručně.

3.
Je zakázáno falšovat, skrývat, potlačovat nebo ničit údaje
zaznamenané na záznamovém listu nebo uchovávané v tacho
grafu nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytiš
těných tachografem. Rovněž je zakázána jakákoli manipulace
s tachografem, záznamovým listem nebo kartou řidiče, která
může mít za následek falšování údajů nebo vytištěných infor
mací, jejich potlačení nebo zničení. Ve vozidle se nesmí
nacházet žádný přístroj umožňující provádět takové manipu
lace.

2.
Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovu
jí-li se podle článku 35, v chronologickém pořadí a čitelné
podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost dotče
ných řidičů jim vydá jejich kopie. Dopravce vydá dotčeným
řidičům na požádání rovněž kopie stažených údajů z karet
řidiče a výtisky těchto kopií v papírové podobě. Záznamové
listy, výtisky a stažené údaje musí být předloženy nebo vydány
na žádost pověřeného kontrolora.

3.
Dopravce odpovídá za porušení tohoto nařízení svými
řidiči nebo řidiči, které má k dispozici. Členské státy však
mohou tuto odpovědnost podmínit porušením odst. 1 prvního
pododstavce tohoto článku a čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (ES)
č. 561/2006 dopravcem.

Článek 34
Používání karet řidiče a záznamových listů

4.
Vozidla nesmějí být vybavena více než jedním tacho
grafem s výjimkou vozidel používaných k provozním zkouškám
podle článku 21.

1.
Řidič používá záznamové listy nebo kartu řidiče každý
den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezme vozidlo. Záznamový
list nebo karta řidiče nesmějí být vyjmuty před koncem denní
pracovní doby, pokud není jejich vyjmutí jinak povoleno. Žádný
záznamový list nebo karta řidiče se nesmí používat po dobu
delší, než pro niž jsou určeny.

5.
Členské státy zakáží výrobu, šíření, propagaci nebo prodej
zařízení sestrojených za účelem nezákonné manipulace s tacho
grafy nebo pro tento účel zamýšlených.

2.
Řidiči vhodným způsobem chrání záznamové listy nebo
karty řidiče a nesmí používat ušpiněné nebo poškozené zázna
mové listy nebo karty řidiče.

Článek 33
Odpovědnost dopravce

3.
Jestliže se řidič vzdálí od vozidla a v důsledku toho
nemůže tachograf zabudovaný do vozidla používat, musí být
časové úseky uvedené v odst. 5 písm. b) bodech ii), iii) a iv):

1.
Dopravce odpovídá za zajištění toho, aby jeho řidiči měli
řádné školení a instruktáž ohledně správného fungování digitál
ních i analogových tachografů, provádí pravidelné kontroly
s cílem zajistit, aby jeho řidiči tachografy správně používali,
a nesmí svým řidičům poskytnout žádné přímé ani nepřímé
pobídky, které by je mohly motivovat k tomu, aby tachografy
zneužívali.

a) zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým
záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez znečištění
záznamového listu, je-li vozidlo vybaveno analogovým
tachografem, nebo
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b) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadávání údajů
v tachografu, je-li vozidlo vybaveno digitálním tachografem.

Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře
dokládající jejich činnost za dobu, kdy se od vozidla vzdálili.

4.
Nachází-li se ve vozidle vybaveném digitálním tacho
grafem více než jeden řidič, každý řidič zajistí, aby jeho karta
řidiče byla vložena do správného otvoru v tachografu.

Nachází-li se ve vozidle vybaveném analogovým tachografem
více než jeden řidič, mění řidiči záznamové listy tak, aby
příslušné informace byly zaznamenány na záznamovém listu
řidiče, který v danou dobu skutečně řídil.

5.

Řidič:
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c) registrační značku každého vozidla, ke kterému je řidič
přidělen, jak na začátku první jízdy zaznamenané na zázna
movém listu, tak i v okamžiku, kdy dojde ke změně vozidla
v průběhu používání záznamového listu;

d) stav počitadla ujetých kilometrů:

i) na začátku první jízdy zaznamenané na záznamovém
listu,

ii) na konci poslední jízdy zaznamenané na záznamovém
listu,

iii) při změně vozidla během pracovního dne stav počitadel
v prvním a v dalším vozidle, ke kterému byl řidič přidě
len;

e) případně dobu, kdy dojde k výměně vozidla.
a) zajistí, aby doba zaznamenaná na záznamovém listu souhla
sila s úředním časem v zemi registrace vozidla;

b) zachází s přepínacím mechanismem tak, aby byly časové
úseky zaznamenány odděleně, zřetelně a takto:

i) pod značkou

: doba řízení,

ii) pod značkou
: „jiná práce“, kterou se rozumí jaká
koli činnost, kromě řízení ve smyslu čl. 3 písm. a) směr
nice 2002/15/ES, a také jakákoli práce pro stejného či
jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či v jiném odvě
tví,

iii) pod značkou
: „pracovní pohotovost“ ve smyslu čl.
3 písm. b) směrnice 2002/15/ES,

iv) pod značkou
činku.

7.
Řidič do digitálního tachografu zapíše symboly zemí, ve
kterých začala a skončila jeho denní pracovní doba. Nicméně
členský stát může požadovat na řidičích vozidel, která na území
tohoto členského státu provozují vnitrostátní dopravu, aby
k symbolu země připojili přesnější zeměpisné údaje, jestliže je
tento členský stát sdělil Komisi před 1. dubnem 1998.

: přerušení práce nebo doba odpo

6.
Každý řidič vozidla vybaveného analogovým tachografem
zapíše na svůj záznamový list tyto informace:

a) na počátku používání záznamového listu své příjmení
a jméno;

b) datum a místo začátku a konce použití záznamového listu;

Řidič nemusí informace uvedené v první větě prvního
pododstavce zaznamenávat, pokud tachograf automaticky
zaznamenává údaje o poloze v souladu s článkem 8.

Článek 35
Poškozené karty řidiče nebo záznamové listy
1.
V případě poškození záznamového listu obsahujícího
záznamy nebo karty řidiče připojí řidič poškozený záznamový
list nebo kartu řidiče k jakémukoli rezervnímu záznamovému
listu použitému jako jeho náhrada.

2.
Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je
ztracena nebo odcizena, řidič:

a) na začátku jízdy vytiskne údaje o vozidle, které řídí, a na
výtisk zaznamená:

i) údaje, které umožní identifikaci řidiče (jméno, číslo karty
řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu,

ii) časové úseky uvedené v čl. 34 odst. 5 písm. b) bodech ii),
iii) a iv);
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b) na konci jízdy vytiskne informace o časových úsecích zazna
menaných tachografem, zaznamená dobu jiné práce, dobu
pracovní pohotovosti a odpočinku od vyhotovení výtisku při
zahájení jízdy, nejsou-li zaznamenány tachografem, a uvede
na tomto dokumentu údaje k identifikaci řidiče (jméno, číslo
karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého
podpisu.

Článek 36

28.2.2014

Není-li vozidlo schopno se vrátit zpět do provozovny dopravce
do jednoho týdne ode dne poruchy nebo objevení vadné
činnosti, musí být oprava provedena během cesty.

Členské státy v rámci článku 41 stanoví, že příslušné orgány
mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná
činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým
pododstavcem tohoto odstavce, je-li to v souladu s vnitrostát
ními právními předpisy dotčeného členského státu.

Záznamy, které musí mít řidič u sebe
1.
Řídí-li řidič vozidlo vybavené analogovým tachografem,
musí být schopen kdykoliv na žádost pověřeného kontrolora
předložit:

i) záznamové listy pro daný den a záznamové listy použité
řidičem v předcházejících 28 dnech,

2.
V době, kdy je tachograf mimo provoz nebo nefunguje
správně, uvede řidič údaje umožňující jeho identifikaci (jméno,
číslo karty řidiče nebo číslo řidičského průkazu) včetně podpisu,
jakož i informace o různých časových úsecích, které už tacho
grafem nebyly zaznamenávány nebo tištěny správně:

a) na záznamovém listu nebo listech nebo
ii) kartu řidiče, pokud je jejím držitelem, a

iii) veškeré ručně provedené záznamy a výtisky pořízené daný
den a v předcházejících 28 dnech, jak je vyžadováno podle
tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006.

b) na prozatímním listu, který je třeba připojit k záznamovému
listu nebo uchovávat společně s kartou řidiče.

KAPITOLA VII
PROSAZOVÁNÍ A SANKCE

2.
Řídí-li řidič vozidlo vybavené digitálním tachografem,
musí být schopen kdykoliv na žádost pověřeného kontrolora
předložit:

Článek 38
Kontroloři
1.
Pro účinné monitorování dodržování tohoto nařízení
musí mít oprávnění kontroloři k dispozici dostatečné vybavení
a odpovídající pravomoci, aby mohli vykonávat své povinnosti
v souladu s tímto nařízením. Toto vybavení musí zahrnovat
zejména:

i) svou kartu řidiče,

ii) veškeré ručně provedené záznamy a výtisky pořízené
v daném dni a v předchozích 28 dnech, jak je vyžadováno
podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006,

iii) záznamové listy, které odpovídají stejnému období jako
v bodě ii), během kterého řídil vozidlo vybavené analo
govým tachografem.

3.
Pověřený kontrolor může ověřit dodržování nařízení (ES)
č. 561/2006 analýzou záznamových listů a zobrazených, vytiš
těných nebo stažených údajů, které zaznamenal tachograf nebo
karta řidiče, nebo není-li to možné, jakéhokoli jiného podkla
dového dokumentu, který zdůvodňuje nedodržení některého
ustanovení, například čl. 29 odst. 2 a čl. 37 odst. 2 tohoto
nařízení.

a) kontrolní karty, které umožňují přístup k údajům zazname
návaným v tachografech a na kartách tachografu, a případně
na kartách dílny;

b) nezbytné nástroje ke stahování souborů údajů z celků ve
vozidle a karet tachografu a k provádění analýzy souborů
údajů a výtisků z digitálních tachografů v kombinaci se
záznamovými listy či grafy z analogových tachografů.

2.
Jestliže kontroloři po provedení kontroly zjistí, že existují
dostatečné důkazy pro důvodné podezření na podvod, mají
pravomoc odeslat vozidlo do schválené dílny k provedení
dalších zkoušek s cílem zkontrolovat především to, zda tacho
graf:

Článek 37
Postupy v případě selhání zařízení
1.
Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti tachografu,
nechá ho dopravce opravit schváleným montérem nebo dílnou,
jakmile to okolnosti dovolí.

a) funguje správně;

b) zaznamenává a ukládá údaje správně a je správně kalibrován.
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3.
Kontroloři mají pravomoc požádat schválenou dílnu, aby
provedla zkoušky uvedené v odstavci 2 a zvláštní zkoušky,
jejichž účelem je zjistit přítomnost manipulačních přístrojů. Jeli zjištěna přítomnost manipulačních přístrojů, mohou být
zařízení, včetně samotného přístroje, celku ve vozidle nebo
jeho části a karty řidiče z vozidla odstraněny a použity jako
důkazní prostředky v souladu s vnitrostátními procesními
pravidly pro nakládání s takovými důkazními prostředky.

4.
Kontroloři využívají tam, kde je to vhodné, možnosti
kontrolovat tachografy a karty řidičů na místě během kontroly
provozoven podniku.
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a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňo
vání. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené, odrazující
a nediskriminační a musí být v souladu s kategoriemi porušení
stanovenými ve směrnici 2006/22/ES.

2.
Členské státy takto stanovené sankce a opatření a pravidla
oznámí Komisi do 2. března 2016. Rovněž Komisi sdělí
všechny následné změny těchto ustanovení.

KAPITOLA VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39
Odborná příprava kontrolorů
1.
Členské státy zajistí, aby kontroloři byli řádně proškoleni
pro účely analýzy zaznamenaných údajů a kontroly tachografů
s cílem dosáhnout účinné a harmonizované kontroly a prosazo
vání.

Článek 42
Výbor
1.
Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4
nařízení (EU) č. 182/2011.
2.
Členské státy informují Komisi o požadavcích na
odbornou přípravu svých kontrolorů do 2. září 2016.
3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5
nařízení (EU) č. 182/2011.
3.
Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření,
jejichž prostřednictvím upřesní obsah počáteční a průběžné
odborné přípravy kontrolorů, včetně školení o metodách pro
cílené kontroly a odhalování manipulačních přístrojů a podvodů.
Tato opatření zahrnou pokyny pro usnadnění provádění přísluš
ných ustanovení tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 42 odst. 3.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný
prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí
pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

4.
Členské státy zahrnou obsah upřesněný Komisí do
odborné přípravy poskytované kontrolorům.

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postu
pem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve
lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo
pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

Článek 40

Článek 43

Vzájemná pomoc

Fórum pro tachografy

Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při uplatňování
tohoto nařízení a kontrole jeho dodržování.

1.
Zřizuje se Fórum pro tachografy na podporu dialogu
o technických otázkách týkajících se tachografů mezi odborníky
členských států, členy výboru uvedeného v článku 42 a odbor
níky ze třetích zemí, které používají tachografy v rámci dohody
AETR.

V rámci této vzájemné pomoci si příslušné orgány členských
států zejména pravidelně zasílají veškeré dostupné informace
o porušení tohoto nařízení montéry a dílnami, o druzích mani
pulačních praktik a o sankcích uložených za tato porušení.

2.
Členské státy by měly do Fóra pro tachografy jmenovat
jako odborníky ty, kteří jsou členy výboru uvedeného
v článku 42.

Článek 41
Sankce
1.
Členské státy stanoví, v souladu se svým vnitrostátním
ústavním pořádkem, sankce za porušení tohoto nařízení

3.
Fóra pro tachografy se mohou účastnit odborníci ze zain
teresovaných třetích zemí, které jsou smluvními stranami
dohody AETR.
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4.
K účasti na Fóru pro tachografy se přizvou zúčastněné
strany, zástupci výrobců vozidel, výrobci tachografů, sociální
partneři a evropský inspektor ochrany údajů.
5.

Fórum pro tachografy přijme svůj jednací řád.

6.

Fórum pro tachografy se schází alespoň jednou ročně.
Článek 44
Sdělování vnitrostátních opatření

28.2.2014

b) v písmenu d) se první pododstavec nahrazuje tímto:
„d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maxi
mální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny
a která používají poskytovatelé všeobecných služeb
definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince
1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního
trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování
kvality služby (*) za účelem doručování zásilek
v rámci všeobecných služeb.
___________
(*) Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14.“

Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení, do třiceti
dnů od jejich přijetí a poprvé do 2. března 2015.
Článek 45
Změna nařízení (ES) č. 561/2006
Nařízení (ES) č. 561/2006 se mění takto:

Článek 46
Přechodná ustanovení
Pokud nebudou prováděcí akty uvedené v tomto nařízení přijaty
tak, aby mohly být používány od začátku použitelnosti tohoto
nařízení, použijí se i nadále na přechodném základě ustanovení
nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně jeho přílohy IB, až do dne
použitelnosti prováděcích aktů uvedených v tomto nařízení.

1) V článku 3 se vkládá nové písmeno, které zní:
Článek 47
„aa) vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální
přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, která
jsou používána pro přepravu materiálu, zařízení nebo
strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje,
a která jsou používány pouze na tratích v okruhu do
100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za
podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu
hlavní činnost;“.
2) V článku 13 se odstavec 1 mění takto:
a) v písmenech d), f) a p) se vzdálenost „50 kilometrů“
nahrazuje vzdáleností „100 kilometry“;

Zrušení
Nařízení (EHS) č. 3821/85 se zrušuje. Odkazy na zrušené naří
zení se považují za odkazy na toto nařízení.
Článek 48
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
S výhradou přechodných ustanovení v článku 46 se použije ode
dne 2. března 2016. Avšak články 24, 34 a 45 se použijí ode
dne 2. března 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 4. února 2014.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

E. VENIZELOS
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PŘÍLOHA I
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠENÍ, MONTÁŽ A KONTROLU ANALOGOVÝCH TACHOGRAFŮ
I. DEFINICE
Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „záznamovým zařízením“ nebo „analogovým tachografem“:
zařízení určené k montáži do silničních vozidel a k automatickému či poloautomatickému zobrazování a záznamu
podrobných informací o pohybu těchto vozidel a o určitých dobách činnosti jejich řidičů;

b) „konstantou záznamového zařízení“:
číselný údaj, který udává hodnotu vstupního signálu potřebnou pro zobrazení a záznam ujeté vzdálenosti jednoho
kilometru; tato konstanta musí být vyjádřena buď v otáčkách na kilometr (k = … ot/km), nebo v impulsech na 1 km
(k = … imp/km);

c) „charakteristickým koeficientem vozidla“:
číselný údaj, který udává hodnotu výstupního signálu vysílaného součástí vozidla spojenou se záznamovým zařízením
(výstupní hřídel převodovky nebo náprava) po ujetí vzdálenosti 1 km měřené v obvyklých zkušebních podmínkách
(viz část VI bod 4 této přílohy). Charakteristický koeficient se vyjadřuje buď v otáčkách na kilometr (w =… ot/km),
nebo impulsech na kilometr (w = … imp/km);

d) „účinným obvodem pneumatik na kole“:
průměr ze vzdáleností projetých samostatnými koly pohánějícími vozidlo (hnacími koly) po jejich jednom úplném
otočení. Měření těchto vzdáleností musí být provedeno za obvyklých zkušebních podmínek (viz část VI bod 4 této
přílohy) a vyjadřuje se ve formě 1 = … mm).

II. OBECNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Zařízení musí být schopno zaznamenávat tyto údaje:

1. vzdálenost ujetou vozidlem;

2. rychlost vozidla;

3. dobu řízení;

4. dobu jiné práce nebo pracovní pohotovosti;

5. přerušení práce a denní doby odpočinku;

6. otevření skřínky obsahující záznamový list;

7. u elektronických záznamových zařízení, tj. zařízení ovládaných signály přenášenými elektricky z čidla ujeté vzdálenosti
a rychlosti, každé přerušení dodávky proudu pro záznamové zařízení (vyjma osvětlení), dodávky proudu pro čidlo
ujeté vzdálenosti a rychlosti a každé přerušení signálu vedoucího k čidlu ujeté vzdálenosti a rychlosti, pokud jsou tato
přerušení delší než 100 milisekund.

Zařízení vozidel se dvěma řidiči musí být schopno zaznamenávat souběžně, ale odděleně na dvou samostatných zázna
mových listech údaje o dobách uvedených v bodech 3, 4 a 5 prvního odstavce.
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III. KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ
a) Všeobecně
1.

Záznamové zařízení musí obsahovat tyto části:

1.1 Vizuální ukazatele
— ujeté vzdálenosti (zapisovač ujeté vzdálenosti),
— rychlosti (rychloměr),
— času (hodiny).
1.2 Zapisovací zařízení tvořené
— zapisovačem ujeté vzdálenosti,
— zapisovačem rychlosti,
— jedním nebo více zapisovači času vyhovujícími podmínkám stanoveným v písm. c) bodě 4.
1.3 Zapisovací zařízení, které na záznamový list odděleně zapisuje:
— každé otevření skřínky obsahující tento záznamový list,
— u elektronických záznamových zařízení, jak jsou uvedena v bodě 7 prvního odstavce části II, každé přerušení
dodávky proudu pro záznamové zařízení (vyjma osvětlení), pokud jsou tato přerušení delší než 100 mili
sekund, a nejpozději při obnovení dodávky proudu,
— u elektronických záznamových zařízení, jak jsou uvedena v bodě 7 prvního odstavce části II, každé přerušení
dodávky proudu pro čidlo ujeté vzdálenosti a rychlosti a každé přerušení signálu vedoucího k čidlu ujeté
vzdálenosti a rychlosti, pokud jsou tato přerušení delší než 100 milisekund.
2.

Přidání jakéhokoli dodatečného přístroje k přístrojům uvedeným v bodě 1 do zařízení nesmí narušovat řádnou
funkci povinných přístrojů ani zhoršovat jejich čtení.
Zařízení musí být předloženo ke schválení typu vybavené takovými případnými dodatečnými přístroji.

3.

Materiály

3.1 Všechny součásti záznamového zařízení musí být z materiálů stabilních s dostatečnou mechanickou pevností
a neměnnými elektrickými a magnetickými vlastnostmi.
3.2 Každá změna součásti zařízení nebo povahy materiálů použitých pro jeho výrobu musí být před použitím ve
výrobě schválena orgánem, který zařízení udělil schválení typu.
4.

Měření ujeté vzdálenosti
Ujetá vzdálenost může být měřena a zaznamenávána buď:
— za jízdy vpřed a jízdy vzad, nebo
— pouze při jízdě vpřed.
Záznam jízdy vzad nesmí v žádném případě ovlivnit přehlednost a přesnost ostatních záznamů.

5.

Měření rychlosti

5.1 Rozsah měření rychlosti musí být takový, jaký je stanoven v osvědčení o schválení typu.
5.2 Vlastní frekvence a tlumení měřícího přístroje musí být takové, aby přístroje ukazující a zaznamenávající rychlost
mohly v rozsahu měření a v mezích přípustné odchylky sledovat změny zrychlení až do 2 m/s2.
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Měření času (hodiny)

6.1 Ovládací zařízení k nastavení hodin se musí nacházet uvnitř skřínky obsahující záznamový list; každé otevření
této skřínky musí být automaticky zaznamenáno na záznamový list.
6.2 Je-li posuvný mechanismus záznamového listu ovládán hodinami, musí být doba jeho správné funkce po úplném
natažení nejméně o 10 % delší než doba záznamu odpovídající nejdelší možné době záznamu zařízení na list.
7.

Osvětlení a ochrana

7.1 Vizuální přístroje zařízení musí být opatřeny přiměřeným neoslňujícím osvětlením.
7.2 Všechny vnitřní součásti zařízení musí být za obvyklých podmínek použití chráněny proti vlhkosti a prachu.
Dále musí být zaplombovatelnými schránkami chráněny proti padělání.
b) Vizuální přístroje
1.

Ukazatel ujeté vzdálenosti (zapisovač ujeté vzdálenosti)

1.1 Hodnota nejmenší jednotky počitadla kilometrů musí být 0,1 km. Číslice vyjadřující stovky metrů musí být jasně
odlišitelné od těch, které ukazují celé kilometry.
1.2 Číslice zapisovače ujeté vzdálenosti musí být jasně čitelné a musí mít výšku nejméně 4 mm.
1.3 Zapisovač ujeté vzdálenosti musí být schopen zaznamenat vzdálenost nejméně do 99 999,9 km.
2.

Ukazatel rychlosti (rychloměr)

2.1 V rámci rozsahu měření musí být stupnice rychlosti jednotně odstupňována po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Hodnota
dílku na stupnici rychlosti (intervalu mezi dvěma následujícími značkami) nesmí přesáhnout 10 % nejvyšší
rychlosti uvedené na stupnici.
2.2 Oblast indikace za rozsahem měření nemusí být označena číslicemi.
2.3 Délka intervalu na stupnici odpovídající rozdílu rychlosti 10 km/h nesmí být menší než 10 mm.
2.4 U ukazatele s ručičkou nesmí vzdálenost mezi ručičkou a ciferníkem překročit 3 mm.
3.

Ukazatel času (hodiny)
Ukazatel času musí být viditelný z vnějšku přístroje a čtení z něj musí být snadné, spolehlivé a jednoznačné.

c) Zapisovací zařízení
1.

Všeobecně

1.1 V každém zařízení, bez ohledu na tvar záznamového listu (pás nebo kotouč), musí být vyznačena značka
umožňující vložení záznamového listu tak, aby bylo zajištěno, že čas na hodinách odpovídá záznamu tohoto
času na záznamovém listu.
1.2 Mechanismus pohánějící záznamový list musí zaručovat, že list se pohybuje bez vůle a může být volně vložen
a vyjmut.
1.3 Zařízení posunu záznamového listu, má-li list tvar kotouče, musí být poháněno hodinovým mechanismem.
V tom případě musí být otáčivý pohyb záznamového listu trvalý a stejnoměrný s minimální rychlostí 7 mm/h
měřenou na vnitřním okraji kruhu vymezujícího pásmo záznamu rychlosti. V zařízení s provedením pro pás,
kde je posuvné zařízení záznamových listů poháněno hodinovým mechanismem, musí rychlost přímočarého
posunu činit nejméně 10 mm/h.
1.4 Zaznamenávání ujeté vzdálenosti, rychlosti vozidla a otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy musí
být automatické.
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Záznam ujeté vzdálenosti

2.1 Každý kilometr ujeté vzdálenosti musí být zobrazen v zápisu změnou nejméně 1 mm na odpovídající souřadnici.
2.2 I při rychlosti u horní hranice rozsahu měření musí být zápis ujeté vzdálenosti jasně čitelný.
3.

Záznam rychlosti

3.1 Zapisovací pero rychlosti musí zásadně mít pohyb přímočarý a kolmý ke směru posunu záznamového listu, bez
ohledu na tvar listu. Křivočarý pohyb pera je však možný, jsou-li splněny tyto podmínky:
— stopa pera musí být kolmá ke střednímu obvodu (u záznamových listů ve tvaru kotouče) nebo k ose pásma
vymezeného pro záznam rychlosti (u záznamových listů ve tvaru pásu),
— poměr mezi poloměrem křivosti stopy zapsané perem a šířkou pásma vymezeného pro záznam rychlosti
nesmí být menší než 2,4:1, bez ohledu na tvar listu,
— čáry časové stupnice musí protínat pásmo záznamu podle křivky se stejným poloměrem, jako je stopa
zapsaná perem. Vzdálenost mezi čarami na časové stupnici musí odpovídat nejvýše hodině.
3.2 Každá změna rychlosti o 10 km/h musí být zobrazena v zápisu změnou nejméně 1,5 mm na odpovídající
souřadnici.
4.

Záznam času

4.1 Záznamové zařízení musí být konstruováno tak, aby byla doba řízení zaznamenávána vždy automaticky a aby
bylo případně možné použitím přepínacího zařízení odděleně zaznamenávat další časové úseky, jak je uvedeno
v čl. 34 odst. 5 písm. b) bodech ii), iii) a iv) tohoto nařízení.
4.2 Vlastnosti záznamových stop, jejich vzájemná poloha a případně značky uvedené v článku 34 tohoto nařízení
musí umožňovat jasné rozlišení různých časových úseků. Jednotlivé časové úseky by měly být od sebe v zápisu
odlišeny různou tloušťkou stop nebo jiným systémem s nejméně stejnou účinností, pokud jde o čitelnost
a snadnost interpretace záznamu.
4.3 U vozidel s osádkou složenou z několika řidičů musí být záznamy podle bodu 4.1 prováděny na samostatných
záznamových listech, z nichž každý je přidělen jednomu řidiči. V takovém případě musí být posuv jednotlivých
záznamových listů zajištěn buď jedním mechanismem, nebo oddělenými synchronizovanými mechanismy.
d) Uzavírací zařízení
1.

Skříňka obsahující záznamový list nebo listy a ovládací mechanismus pro nastavení hodin musí být opatřena
zámkem.

2.

Každé otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být
automaticky zaznamenáno na záznamovém listu nebo listech.

e) Nápisy
1.

Na ciferníku zařízení musí být umístěny tyto nápisy:
— v blízkosti údaje zapisovače ujeté vzdálenosti jednotka měření ujeté vzdálenosti ve formě zkratky „km“,
— v blízkosti stupnice rychlosti značka „km/h“,
— měřicí rozsah rychloměru ve formě „Vmin … km/h, Vmax … km/h“. Toto označení není nutné, je-li uvedeno
na popisném štítku zařízení.
Tyto požadavky se však nevztahují na záznamová zařízení schválená před 10. srpnem 1970.
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Popisný štítek musí být zabudován do zařízení a uvádět následující údaje, jež musí být na namontovaném
zařízení viditelné:
— jméno a adresu výrobce zařízení,
— výrobní číslo a rok výroby,
— značku schválení typu zařízení,
— konstantu zařízení ve formě „k = … ot/km“ nebo „k = … imp/km“,
— případně rozsah měření rychlosti ve formě uvedené v bodě 1,
— jestliže může mít citlivost zařízení na úhel naklonění vliv na údaje zaznamenávané zařízením nad přípustné
odchylky, je přípustná úhlová orientace vyjádřena takto:

kde α představuje úhel měřený od horizontální polohy předního čela (obráceného nahoru) zařízení, na kterou je
zařízení nastaveno, a β a γ představují nejvyšší přípustné odchylky nahoru a dolů od úhlu nastavení α.
f) Nejvyšší přípustné odchylky (vizuální a zapisovací přístroje)
1.

Na zkušební stolici před montáží:
a) ujetá vzdálenost:
1 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km;
b) rychlost:
3 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;
c) čas:
plus nebo minus dvě minuty za den s maximem 10 minut za sedm dní v případě, kdy doba chodu hodin po
natažení není kratší než tato doba.

2.

Při montáži:
a) ujetá vzdálenost:
2 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km;
b) rychlost:
4 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;
c) čas:
plus nebo minus dvě minuty za den nebo
plus nebo minus 10 minut za sedm dní.

3.

V provozu:
a) ujetá vzdálenost:
4 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km;
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b) rychlost:
6 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;
c) čas:
plus nebo minus dvě minuty za den nebo
plus nebo minus 10 minut za sedm dní.
4.

Nejvyšší přípustné odchylky stanovené v bodech 1, 2 a 3 platí pro teploty mezi 0 °C až 40 °C; tyto teploty se
měří v nejbližším okolí zařízení.

5.

Nejvyšší přípustné odchylky stanovené v bodech 2 a 3 platí pro měření za podmínek uvedených v části VI.
IV. ZÁZNAMOVÉ LISTY

a) Všeobecně
1. Záznamové listy musí být takové povahy, aby nebránily normální funkci zařízení a aby záznamy, které obsahují,
byly nesmazatelné, snadno čitelné a rozeznatelné.
Záznamové listy musejí za obvyklých podmínek vlhkosti a teploty zachovávat své rozměry a své záznamy.
Kromě toho musí být možné zapisovat na záznamové listy informace uvedené v článku 34 tohoto nařízení, aniž
by se listy poškodily a bez dopadu na čitelnost záznamů.
Za obvyklých podmínek skladování musí záznamy zůstat jasně čitelné po dobu nejméně jednoho roku.
2. Minimální záznamová kapacita záznamových listů, bez ohledu na jejich tvar, musí být 24 hodin.
Je-li spojeno několik kotoučů za účelem zvýšení kapacity trvalého zápisu možného bez zásahu personálu, musí být
spojení mezi jednotlivými kotouči provedeno takovým způsobem, aby záznamy v přechodu z jednoho kotouče na
další ani nevykazovaly přerušení, ani se nepřekrývaly.
b) Pásma záznamů a jejich odstupňování
1. Záznamové listy musí obsahovat tato pásma záznamů:
— oblast výlučně vyhrazenou záznamům týkajícím se rychlosti,
— oblast výlučně vyhrazenou záznamům týkajícím se ujeté vzdálenosti,
— jedno nebo více pásem pro záznamy týkající se doby řízení, dob jiné práce a pracovní pohotovosti, dob
přerušení práce a odpočinku řidičů.
2. Pásmo vyhrazené záznamu rychlosti musí být rozděleno na dílky po 20 km/h či menší. Odpovídající rychlost musí
být vyznačena číslicemi na každé lince tohoto rozdělení. Symbol „km/h“ musí být vyznačen uvnitř tohoto pásma
nejméně jedenkrát. Poslední linka tohoto pásma musí odpovídat horní hranici rozsahu měření.
3. Pásmo vyhrazené záznamu ujeté vzdálenosti musí být rozděleno tak, aby bylo možné bez obtíží přečíst počet
ujetých kilometrů.
4. Pásmo nebo pásma vyhrazená záznamu dob uvedených v bodě 1 musí být označena tak, aby bylo možné jasně
rozlišit jednotlivé časové úseky.
c) Údaje, které musí být na záznamových listech předtištěny
Na každém záznamovém listu musí být předtištěny tyto údaje:
— jméno a adresa nebo obchodní název výrobce,
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— značka schválení pro vzor záznamového listu,
— značka schválení typu nebo typů zařízení, pro které je záznamový list použitelný,
— horní hranice registrovatelné rychlosti uvedená v km/h.
Dále musí být na každém záznamovém listě předtištěna alespoň časová stupnice odstupňovaná tak, aby umožnila
přímé čtení času v intervalech po 15 minutách a snadné rozlišení intervalů po 5 minutách.
d) Volný prostor pro rukopisné zápisy
Na záznamových listech musí být k dispozici volný prostor, který umožní, aby tam řidič mohl zapsat minimálně tyto
údaje:
— příjmení a jméno řidiče,
— datum a místo začátku a konce použití záznamového listu,
— registrační číslo nebo čísla vozidla nebo vozidel, k nimž byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,
— záznamy z počitadla kilometrů vozidla nebo vozidel, k nimž byl řidič přidělen během používání záznamového
listu,
— dobu výměny vozidla.
V. MONTÁŽ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ
1. Záznamové zařízení musí být umístěno ve vozidle tak, aby měl řidič ze svého sedadla přehledný výhled na rychloměr,
zapisovač ujeté vzdálenosti a hodiny a současně aby byly všechny části těchto zařízení, včetně hnacích součástí,
chráněny proti náhodnému poškození.
2. Konstanta záznamového zařízení musí být přizpůsobitelná charakteristickému koeficientu vozidla pomocí vhodného
zařízení, totiž adaptéru.
Vozidla se dvěma nebo více převodovými poměry zadní nápravy musí být vybavena přepínacím zařízením přepína
jícím automaticky různé převody na převod, na který bylo přizpůsobeno záznamové zařízení na vozidle.
3. Po ověření při montáži musí být na vozidlo v blízkosti zařízení nebo na zařízení samotné připevněn dobře viditelný
montážní štítek. Po každém zásahu schváleného montéra nebo dílny vyžadujícím úpravu nastavení samotného zařízení
musí být připevněn nový montážní štítek nahrazující štítek předchozí.
Montážní štítek musí obsahovat nejméně tyto údaje:
— jméno, adresu nebo obchodní název schváleného montéra, dílny nebo výrobce vozidel,
— charakteristický koeficient vozidla ve tvaru „w = … ot/km“ nebo „w = … imp/km“,
— účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru „1 = … mm“,
— datum stanovení charakteristického koeficientu vozidla a měření účinného obvodu pneumatik na kolech.
4. Plomby
Zaplombovány musí být tyto součástky:
a) montážní štítek, pokud není připevněn tak, aby nemohl být sejmut bez zničení údajů;
b) oba konce propojení mezi samotným záznamovým zařízením a vozidlem;
c) adaptér a jeho zapojení do obvodu;
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d) přepínací mechanismus pro vozidla se dvěma nebo více převodovými poměry nápravy;
e) propojení adaptéru a přepínacího mechanismu s dalšími součástmi zařízení;
f) pouzdra požadovaná podle části III písm. a) bodu 7.2;
g) všechny kryty přístrojů pro úpravu konstanty záznamového zařízení podle charakteristického koeficientu vozidla.
Ve zvláštních případech je při schvalování typu zařízení možno požadovat další plomby a údaje o umístění těchto
plomb musí být uvedeny v osvědčení o schválení.
Plomby uvedené v písmenech b), c) a e) prvního odstavce lze oprávněně odstranit:
— v případě mimořádných událostí,
— za účelem montáže, úpravy nebo opravy omezovače rychlosti nebo jakéhokoli jiného zařízení přispívajícího
k bezpečnosti silničního provozu,
jestliže záznamové zařízení nadále funguje spolehlivě a správně a je znovu zaplombováno schváleným montérem nebo
dílnou bezprostředně po montáži omezovače rychlosti nebo každého jiného zařízení přispívajícího k silniční bezpeč
nosti nebo během sedmi dnů v ostatních případech. Každé porušení těchto plomb musí být uvedeno v písemném
prohlášení s uvedením důvodů a toto prohlášení musí být zpřístupněno příslušnému orgánu.
5. Kabely spojující záznamové zařízení s převaděčem musí být chráněny souvislým nerezovým ocelovým kabelovým
pláštěm potaženým plastickou hmotou a s vrubovými konci, pokud není rovnocenná ochrana proti manipulaci
zajištěna jinými prostředky (např. elektronickým monitorováním, jako je zakódování signálu) schopnými zjistit přítom
nost každého zařízení, které není nezbytné pro správnou činnost záznamového zařízení a jehož účelem je zabránit
přesné činnosti záznamového zařízení jakýmkoliv zkratováním, přerušením nebo úpravou elektronických údajů z čidla
ujeté vzdálenosti a rychlosti. Kabelová spojka se zaplombovanými kontakty je považována za souvislou ve smyslu
tohoto nařízení.
Výše uvedené elektronické monitorování může být nahrazeno elektronickým řízením, které zajišťuje, že záznamové
zařízení může zaznamenat každý pohyb vozidla nezávisle na signálu z čidla ujeté vzdálenosti a rychlosti.
Pro účely uplatňování tohoto bodu se vozidly kategorií M1 a N1 rozumějí vozidla definovaná v části A přílohy II
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (1). Ve vozidlech těchto kategorií, která jsou vybavena tachografy
v souladu s tímto nařízením a jejichž konstrukce neumožňuje montáž pancéřovaného kabelu spojujícího čidlo ujeté
vzdálenosti a rychlosti se záznamovým zařízením, musí být adaptér zabudován co nejblíže k čidlu ujeté vzdálenosti
a rychlosti.
Pancéřovaný kabel musí propojovat adaptér se záznamovým zařízením.
VI. OVĚŘOVÁNÍ A KONTROLY
Členské státy určí subjekty, které budou provádět ověřování a kontroly.
1. Udělování osvědčení novým nebo opraveným zařízením
Každý jednotlivý přístroj nový nebo opravený musí mít osvědčení ohledně své dobré funkce a přesnosti svých údajů
a záznamů v mezích stanovených v části III písm. f) bodě 1 a musí být zaplombován způsobem uvedeným v části
V bodě 4 prvním odstavci písm. f).
Členské státy si mohou k tomuto účelu vyhradit počáteční ověření, sestávající z kontroly a potvrzení shody nového
nebo opraveného přístroje se schváleným typem nebo s požadavky tohoto nařízení, anebo pověřit ověřením výrobce
nebo jimi pověřené osoby.
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových
vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
(Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
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2. Montáž
Při montáži do vozidla musí zařízení a celá montáž vyhovovat ustanovením týkajícím se nejvyšších přípustných
odchylek obsažených v části III písm. f) bodě 2.
Kontrolní zkoušky provádí schválený montér nebo dílna na vlastní odpovědnost.
3. Periodické kontroly
a) Periodické kontroly zařízení zabudovaných ve vozidlech se provádějí nejméně jedenkrát za dva roky a mohou být
prováděny v rámci kontrol technické způsobilosti motorových vozidel.
Kontroluje se zejména:
— správná funkce zařízení,
— přítomnost značky schválení typu na zařízení,
— připevnění montážního štítku,
— neporušenost plomb na zařízení a na dalších součástech montáže,
— skutečný obvod pneumatik.
b) Kontrola dodržování části III písm. f) bodu 3 týkající se nejvyšších přípustných odchylek při používání musí být
provedena nejméně jedenkrát za šest let, přičemž každý členský stát může stanovit kratší lhůtu pro kontrolu
vozidel evidovaných na jeho území. Při každé takové kontrole musí být vyměněn montážní štítek.
4. Měření odchylek
Měření odchylek při montáži a při užívání se provádí za následujících podmínek, jež jsou považovány za obvyklé
zkušební podmínky:
— prázdné vozidlo v obvyklých provozních podmínkách,
— tlak v pneumatikách podle údajů výrobce,
— opotřebení pneumatik v mezích povolených platnými předpisy,
— pohyb vozidla: vozidlo se musí pohybovat poháněno vlastním motorem přímou jízdou po rovině rychlostí
50 ± 5 km/h. Je-li její přesnost srovnatelná, může být kontrolní zkouška rovněž provedena na vhodném zkušebním
zařízení.
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PŘÍLOHA II
ZNAČKA SCHVÁLENÍ A OSVĚDČENÍ
I. ZNAČKA SCHVÁLENÍ
1. Značka schválení sestává:

a) z obdélníku, ve kterém je písmeno „e“ a rozlišovací číslo nebo písmena země, která udělila schválení typu, a to:
Belgie

6,

Bulharsko

34,

Česká republika

8,

Dánsko

18,

Německo

1,

Estonsko

29,

Irsko

24,

Řecko

23,

Španělsko

9,

Francie

2,

Chorvatsko

25,

Itálie

3,

Kypr

CY,

Lotyšsko

32,

Litva

36,

Lucemburk

13,

Maďarsko

7,

Malta

MT,

Nizozemsko

4,

Rakousko

12,

Polsko

20,

Portugalsko

21,

Rumunsko

19,

Slovinsko

26,

Slovensko

27,

Finsko

17,

Švédsko

5,

Spojené království 11,

a

b) z čísla schválení, které odpovídá číslu osvědčení o schválení vystaveného pro typ záznamového zařízení, zázna
mového listu nebo číslu karty tachografu a které se umístí kdekoliv v bezprostřední blízkosti obdélníku.

2. Značka schválení musí být připojena na popisný štítek každého souboru zařízení, na každý záznamový list a na
každou kartu tachografu. Musí být nesmazatelná a trvale dobře čitelná.
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3. Minimální rozměry značky schválení uvedené níže (1) jsou vyjádřeny v milimetrech. Poměr mezi jednotlivými rozměry
musí být zachován.

(1) Tato čísla jsou uvedena jen jako příklad.
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II. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ ANALOGOVÝCH TACHOGRAFŮ
Členský stát, který udělil schválení, vystaví žadateli osvědčení o schválení podle níže uvedeného vzoru. Pro informování
ostatních členských států o vydaných nebo případně odebraných schváleních používají všechny členské státy toto
osvědčení.
OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ

Název příslušného správního orgánu ....................................................................................................................
Sdělení týkající se (1):
— schválení typu záznamového zařízení
— odebrání schválení typu záznamového zařízení
— schválení vzoru záznamového listu
— odebrání schválení vzoru záznamového listu

........................................................................................................................................................................................
Schválení č. ....................................

1. Výrobní nebo obchodní značka .........................................................................................................................................
2. Označení typu ........................................................................................................................................................................
3. Jméno výrobce ........................................................................................................................................................................
4. Adresa výrobce .......................................................................................................................................................................
5. Předloženo ke schválení dne ..............................................................................................................................................
6. Zkušební laboratoř .................................................................................................................................................................
7. Datum a číslo zkoušky/zkoušek .........................................................................................................................................
8. Datum schválení ....................................................................................................................................................................
9. Datum odebrání schválení ...................................................................................................................................................
10. Typ/typy záznamového zařízení, s nímž/s nimiž smí být záznamový list používán .........................................
11. Místo .........................................................................................................................................................................................
12. Datum .......................................................................................................................................................................................
13. Přiložená dokumentace .........................................................................................................................................................
14. Poznámky (včetně umístění případných plomb)

......................................
(Podpis)
(1) Nehodící se škrtněte.
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III. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ DIGITÁLNÍCH TACHOGRAFŮ
Členský stát, který udělil schválení, vystaví žadateli osvědčení o schválení podle níže uvedeného vzoru. Pro informování
ostatních členských států o vydaných nebo případně odebraných schváleních používají všechny členské státy toto
osvědčení.
OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ PRO VÝROBKY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ PŘÍLOZE I B
Název příslušného správního orgánu ......................................................................................................................
Sdělení týkající se (1):





schválení








odebrání schválení

typu záznamového zařízení
části záznamového zařízení (2)
karty řidiče
karty dílny
karty podniku
karty kontrolora

.........................................................................................................................................................................................
Schválení č. ....................................
1. Výrobní nebo obchodní značka .........................................................................................................................................
2. Označení typu ........................................................................................................................................................................
3. Jméno výrobce ........................................................................................................................................................................
4. Adresa výrobce .......................................................................................................................................................................
5. Předloženo ke schválení dne ..............................................................................................................................................
6. Zkušebna/zkušebny ...............................................................................................................................................................
7. Datum a číslo laboratorního protokolu ...........................................................................................................................
8. Datum schválení ....................................................................................................................................................................
9. Datum odebrání schválení ...................................................................................................................................................
10. Vzor záznamového/záznamových zařízení, s nímž/s nimiž má být část používána ..........................................
11. Místo .........................................................................................................................................................................................
12. Datum .......................................................................................................................................................................................
13. Přiložená dokumentace .........................................................................................................................................................
14. Poznámky
......................................
(Podpis)
(1) Označte příslušné okénko.
(2) Uveďte část, jíž se oznámení týká.
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SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/17/ЕU
ze dne 4. února 2014
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic
2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010
(Text s významem pro EHP)

studie o roli a fungování zprostředkovatelů úvěru
a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru
na nemovitosti určené k bydlení.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 114 této smlouvy,
(2)

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie
zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic,
v němž jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb
a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a efektiv
nějšího trhu s úvěry v tomto prostoru je nezbytný
k podpoře rozvoje přeshraniční činnosti a k vytvoření
vnitřního trhu se smlouvami o úvěru na nemovitosti
určené k bydlení. Zákony jednotlivých členských států,
které se týkají podnikání v oblasti poskytování smluv
o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, a regulace
zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytu
jících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení
a dohled nad nimi se podstatně liší. Tyto rozdíly tvoří
překážky, jež omezují úroveň přeshraniční činnosti na
straně nabídky i poptávky, a tak omezují konkurenci
a výběr na trhu, zvyšují poskytovatelům zápůjční
náklady, a dokonce jim brání v podnikání.

(3)

Finanční krize ukázala, že neodpovědné chování účast
níků trhu může podkopat základy finančního systému
a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména spotřebitelů,
a k potenciálně vážným sociálním a hospodářským
důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve
finanční sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále
neúnosnějšími, což vede k nárůstu prodlení a vynucených
prodejů. V důsledku toho zadala skupina G 20 Radě pro
finanční stabilitu úkol stanovit zásady správného posky
tování úvěrů na nemovitosti určené k bydlení. Ačkoli
k některým z nejzávažnějších problémů spojeným
s finanční krizí došlo mimo Unii, jsou spotřebitelé
v Unii značně zadluženi a velká část tohoto dluhu je
soustředěna v úvěrech na nemovitosti určené k bydlení.
Je proto vhodné zajistit, aby byl regulační rámec Unie
v této oblasti dostatečně robustní, odpovídal mezi
národním zásadám a vhodným způsobem využíval
veškerých dostupných nástrojů, k nimž může patřit
používání poměrů úvěru k hodnotě nemovitosti, úvěru
k příjmům, dluhu k příjmům nebo podobných poměrů,
minimálních úrovní, při jejichž nesplnění by nebyl úvěr
považován za přijatelný, nebo jiných kompenzačních
opatření v situacích, kdy jsou spotřebitelé vystaveni
vyšším rizikům nebo kdy je to zapotřebí k tomu, aby

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V březnu roku 2003 Komise zahájila proces identifikace
a posouzení dopadu překážek na vnitřní trh se smlou
vami o úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Dne
18. prosince 2007 Komise přijala bílou knihu o integraci
trhů EU s hypotečními úvěry. Bílá kniha ohlásila záměr
Komise posoudit, jaký dopad mají mimo jiné varianty
politiky, pokud jde o předsmluvní informace, úvěrové
databáze, úvěruschopnost, roční procentní sazbu nákladů
a poradenství v oblasti smluv o úvěru. Komise zřídila
odbornou skupinu pro úvěrovou historii, aby jí pomohla
při přípravě opatření ke zlepšení dostupnosti, porovna
telnosti a úplnosti údajů o úvěrech. Byly také zahájeny

(1) Úř. věst. C 240, 18.8.2011, s. 3.
(2) Úř. věst. C 318, 29.10.2011, s. 133.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
28. ledna 2014.
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se předešlo předlužení domácností. S ohledem na pro
blémy zviditelněné finanční krizí a ve snaze zajistit efek
tivní a konkurenční vnitřní trh přispívající k finanční
stabilitě Komise ve svém sdělení ze dne 4. března
2009 nazvaném „Urychlit oživení evropské ekonomiky“
navrhla opatření týkající se smluv o úvěru na nemovitosti
určené k bydlení včetně spolehlivého rámce pro zpro
středkování úvěru v souvislosti s tím, aby byly do
budoucna vytvořeny odpovědné a spolehlivé trhy
a byla obnovena spotřebitelská důvěra. Závazek k efektiv
nímu a konkurenčnímu vnitřnímu trhu Komise znovu
potvrdila ve svém sdělení ze dne 13. dubna 2011
nazvaném „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů
k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“.

(4)

Na trzích s hypotečními úvěry v Unii byla identifikována
řada problémů, které souvisejí s neodpovědným posky
továním a přijímáním úvěrů a s potenciálním prostorem
pro neodpovědné chování účastníků trhu včetně zpro
středkovatelů úvěru a neúvěrových institucí. Některé
problémy se týkaly úvěrů denominovaných v cizí
měně, které spotřebitelé v této měně uzavírali, aby využili
výhodnější nabízenou výpůjční úrokovou sazbu, aniž
měli dostatečné informace o souvisejícím kurzovém
riziku nebo aniž toto riziko dostatečně chápali. Uvedené
problémy jsou způsobeny selháním trhu a regulace,
stejně jako dalšími faktory, například obecným hospodář
ským prostředím a nízkou úrovní finanční gramotnosti.
Další problémy zahrnují neúčinné, nejednotné nebo
neexistující režimy pro zprostředkovatele úvěru a neúvě
rové instituce poskytující úvěr na nemovitosti určené
k bydlení. Shledané problémy jsou spojeny s potenciálně
výraznými makroekonomickými efekty přelévání, mohou
vést k poškození spotřebitele, působit jako ekonomické
nebo právní překážky přeshraniční činnosti a vytvářet
nerovné podmínky mezi subjekty.

(5)

Aby bylo usnadněno vytvoření hladce fungujícího
vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele
v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti a aby bylo zabez
pečeno, že spotřebitelé usilující o uzavření takovéto
smlouvy si mohou být jisti, že instituce, se kterými
přicházejí do styku, se chovají profesionálně a odpovědně,
je třeba v řadě oblastí vytvořit náležitě harmonizovaný
právní rámec Unie, jenž bude zohledňovat rozdílnosti
smluv o úvěru vyplývající zejména z odlišností jednotli
vých vnitrostátních a regionálních trhů s nemovitostmi.

(6)

Tato směrnice by proto měla prostřednictvím konzistent
ních, flexibilních a spravedlivých smluv o úvěru na
nemovitosti vytvořit transparentnější, efektivnější
a konkurenčnější vnitřní trh a prosazovat udržitelné
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poskytování a přijímání úvěrů a finanční začleňování,
a tím i zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů.

(7)

V zájmu vytvoření skutečného vnitřního trhu s vysokou
a rovnocennou úrovní ochrany spotřebitele obsahuje tato
směrnice ustanovení podléhající maximální harmonizaci,
pokud jde o poskytování předsmluvních informací
prostřednictvím standardizovaného formátu evropského
standardizovaného informačního přehledu (dále jen
„ESIP“) a výpočet roční procentní sazby nákladů.
Vzhledem ke zvláštním rysům smluv o úvěru na nemo
vitosti a rozdílnému vývoji a podmínkám na trzích
v členských státech, zejména pokud jde o strukturu
trhu, účastníky trhu, kategorie dostupných produktů
a průběh procesu poskytování úvěru, by členské státy
měly mít možnost v oblastech, které nejsou zřetelně
označeny jako oblasti podléhající maximální harmoni
zaci, zachovat nebo zavést přísnější ustanovení, než
jsou obsažena v této směrnici. Tento cílený přístup je
nezbytný, aby nebyla nepříznivě ovlivněna úroveň
ochrany spotřebitele týkající se smluv o úvěru v působ
nosti této směrnice. Členským státům by například mělo
být umožněno zachovat či zavést přísnější ustanovení
o požadavcích na znalosti a odbornou způsobilost
pracovníků a pokynech k vyplňování ESIP.

(8)

Tato směrnice by měla zlepšit podmínky pro vytvoření
a fungování vnitřního trhu sbližováním právních před
pisů členských států a vytvořením kvalitativních stan
dardů pro určité služby, zejména s ohledem na distribuci
a poskytování úvěrů věřiteli a zprostředkovateli úvěru
a na prosazování osvědčených postupů. Vytvoření kvali
tativních standardů pro služby spojené s poskytováním
úvěru s sebou nutně nese zavedení některých opatření
týkajících se požadavků na udělení oprávnění k činnosti,
dohled a obezřetnost.

(9)

V oblastech, na které se tato směrnice nevztahuje, mohou
členské státy zachovat nebo zavést vnitrostátní právo.
Členské státy mohou zejména zachovat nebo zavést vnit
rostátní předpisy v oblastech, jako jsou smluvní právo
spojené s platností smluv o úvěru, vlastnické právo,
evidence nemovitostí, smluvní informace a v rozsahu,
v jakém je neupravuje tato směrnice, otázky vyvstávající
po uzavření smlouvy. Členské státy mohou stanovit, že
odhadci či společnosti odhadců nebo notáři mohou být
vybíráni vzájemnou dohodou stran. Vzhledem k tomu,
že nákup či prodej nemovitostí určených k bydlení
probíhá v členských státech rozdílně, existuje prostor
k tomu, aby věřitelé nebo zprostředkovatelé úvěru usilo
vali o získání plateb od spotřebitelů předem s tím, že by
jim tyto platby mohly pomoci zajistit uzavření smlouvy
o úvěru nebo nákup či prodej nemovitosti, a k tomu, aby
byly tyto praktiky zneužívány zejména v případech, kdy
spotřebitel nezná požadavky a obvyklou praxi v daném
členském státě. Proto je vhodné členským státům umož
nit, aby pro tyto platby stanovily omezení.
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Tato směrnice by se měla použít nezávisle na tom, zde je
věřitelem či zprostředkovatelem úvěru právnická nebo
fyzická osoba. Neměla by se však dotýkat práva člen
ských států vyhradit v souladu s právem Unie úlohu
věřitele nebo zprostředkovatele úvěru podle této směr
nice právnickým osobám nebo některým formám práv
nických osob.

(11)

Jelikož se spotřebitelé a podniky nenacházejí ve stejném
postavení, nepotřebují stejnou úroveň ochrany. Zatímco
práva spotřebitelů je důležité zaručit ustanoveními, od
nichž se nelze smluvně odchýlit, podnikům a organizacím
je vhodné umožnit uzavřít jiné smlouvy.

(12)

Definice spotřebitele by měla zahrnovat fyzické osoby,
které jednají mimo svou živnost, podnikání nebo povo
lání. Je-li však smlouva mající dvojí účel uzavřena za
účelem spadajícím částečně do živnosti, podnikání nebo
povolání dané osoby a částečně mimo ně a je-li význam
této živnosti, podnikání nebo povolání natolik omezený,
že v celkových souvislostech smlouvy nepřevažuje, měla
by být tato osoba rovněž považována za spotřebitele.

(13)

Přestože tato směrnice upravuje smlouvy o úvěru, které
se výhradně nebo převážně týkají nemovitostí určených
k bydlení, nebrání členským státům rozšířit opatření
přijatá v souladu s ní v zájmu ochrany spotřebitele na
smlouvy o úvěru na jiné nemovitosti nebo tyto smlouvy
o úvěru upravit jinak.

(14)

Definice stanovené v této směrnici určují rozsah harmo
nizace. Povinnosti členských států provést tuto směrnice
by se tedy měly omezovat na oblast její působnosti
stanovenou uvedenými definicemi. Povinnosti členských
států provést tuto směrnici jsou například omezeny na
smlouvy o úvěru uzavřené se spotřebiteli, tedy s fyzickými
osobami, které v případě transakcí, na něž se tato směr
nice vztahuje, jednají mimo svou živnost, podnikání
nebo povolání. Podobně mají členské státy povinnost
provést ustanovení této směrnice, která upravují činnost
osob jednajících jako zprostředkovatelé úvěru ve smyslu
této směrnice. Touto směrnicí by však nemělo být
dotčeno uplatňování této směrnice členskými státy
v oblastech, které nespadají do oblasti její působnosti,
je-li to v souladu s právem Unie. Definicemi stanovenými
v této směrnici by navíc neměla být dotčena možnost,
aby členské státy ve vnitrostátním právu přijaly pro
zvláštní účely dílčí definice, pokud budou v souladu
s definicemi stanovenými v této směrnici. Členské státy
by například měly mít možnost vymezit ve vnitrostátním
právu podkategorie zprostředkovatelů úvěru, které nejsou
stanoveny v této směrnici, jestliže je na vnitrostátní
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úrovni potřebují například k tomu, aby u jednotlivých
zprostředkovatelů úvěru odstupňovaly požadavky na
úroveň znalostí a odborné způsobilosti.

(15)

Cílem této směrnice je zajistit, aby se na spotřebitele
uzavírající smlouvy o úvěru na nemovitosti vztahovala
vysoká úroveň ochrany. Měla by se proto použít na
úvěry zajištěné nemovitostí bez ohledu na účel úvěru,
na dohody o refinancování nebo jiné smlouvy o úvěru,
které by vlastníkovi či spoluvlastníkovi nemovitosti či
pozemku pomohly si práva k nemovitosti či pozemku
podržet, na úvěry, jež jsou používány na nákup nemovi
tosti v některých členských státech, včetně úvěrů, jejichž
jistina nemusí být splácena průběžně, nebo nemá-li
členský stát přiměřený alternativní rámec, včetně úvěrů,
jež mají dočasně poskytovat finanční prostředky v období
mezi nákupem jedné nemovitosti a prodejem jiné nemo
vitosti, a na zajištěné úvěry na renovaci nemovitostí urče
ných k bydlení.

(16)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na některé
smlouvy o úvěru, u nichž věřitel vyplácí úvěr formou
jednorázové částky nebo pravidelných plateb nebo
jiným způsobem a výměnou získá určitou částku
plynoucí z výnosu z prodeje nemovitosti a jejichž
hlavním cílem je podpořit spotřebu, jako jsou produkty
financování založené na jištění nemovitostí (equity release)
nebo jiné rovnocenné specializované produkty. Tyto
smlouvy o úvěru mají zvláštní rysy, které jsou mimo
oblast působnosti této směrnice. Například posouzení
úvěruschopnosti spotřebitele je irelevantní, protože
platby jdou směrem od věřitele ke spotřebiteli, a nikoli
naopak. Tato transakce by vyžadovala mimo jiné
podstatně odlišné předsmluvní informace. Navíc další
produkty, jako je odprodej obytné nemovitosti jejím
vlastníkem, jenž si ponechává právo v ní doživotně
bydlet (home reversions), které mají funkce srovnatelné
s reverzními hypotékami, poskytnutí úvěru nezahrnují,
a proto by zůstaly mimo působnost této směrnice.

(17)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na další vyjmeno
vané, úzce specializované smlouvy o úvěru, které jsou
svou povahou a riziky odlišné od standardních hypoteč
ních úvěrů, a tudíž vyžadují individuální přístup, zejména
na smlouvy o úvěru, které jsou výsledkem urovnání
dosaženého před soudem nebo jiným orgánem stano
veným zákonem, a na určité druhy smluv o úvěru posky
tovaném zaměstnavatelem jeho zaměstnancům za urči
tých podmínek, jak je již stanoveno ve směrnici Evrop
ského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna
2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (1). Je vhodné
členským státům umožnit, aby některé smlouvy o úvěru
vyloučily, například ty, které jsou poskytovány omeze
nému okruhu veřejnosti za zvýhodněných podmínek
nebo které jsou poskytovány úvěrovými družstvy, je-li
zavedena přiměřená alternativní úprava, jež zajistí, že

(1) Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.
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politických cílů týkajících se finanční stability a jedno
tného trhu lze dosáhnout, aniž se ztíží finanční začleňo
vání a přístup k úvěrům. Smlouvy o úvěru na nemovi
tost, již nemá obývat jakožto dům, byt nebo jiné obydlí
spotřebitel nebo jeho rodinný příslušník a která je
jakožto dům, byt nebo jiné obydlí obývána na základě
nájemní smlouvy, vykazují rizika a rysy, které jsou od
standardních smluv o úvěru odlišné, a mohou tudíž
vyžadovat přizpůsobenější rámec. Členské státy by
proto měly mít možnost tyto smlouvy o úvěru ze směr
nice vyloučit, pokud je pro ně zaveden náležitý vnitro
státní rámec.

(18)

Nezajištěné úvěrové smlouvy na celkovou výši úvěru
přesahující 75 000 EUR, jejichž účelem je rekonstrukce
nemovitosti určené k bydlení, by měly spadat do oblasti
působnosti směrnice 2008/48/ES, aby byla zajištěna
rovnocenná úroveň ochrany těchto spotřebitelů
a zamezeno jakékoli mezeře v právní úpravě mezi
uvedenou směrnicí a touto směrnicí. Směrnice
2008/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem
změněna.

(19)

Z důvodů právní jistoty by měl být právní rámec Unie
v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení
v souladu s jinými akty Unie, zejména v oblastech
ochrany spotřebitele a obezřetnostního dohledu, a měl
by je doplňovat. Určité základní definice, včetně definice
„spotřebitele“, a „trvalého nosiče“, stejně jako klíčové
pojmy používané ve standardních informacích pro ozna
čení finančních charakteristik úvěru, včetně „celkové
částky splatné spotřebitelem“ a „výpůjční úrokové sazby“,
by měly být v souladu s těmi, které jsou stanoveny ve
směrnici 2008/48/ES tak, aby totožný pojem označoval
stejný typ skutečnosti bez ohledu na to, zda se jedná
o spotřebitelský úvěr nebo o úvěr na nemovitosti určené
k bydlení. Členské státy by proto měly při provedení této
směrnice zajistit důsledné používání a výklad těchto
základních definic a klíčových pojmů.

(20)

Aby byl v oblasti úvěrů zajištěn konzistentní rámec pro
spotřebitele a minimalizováno administrativní zatížení
věřitelů a zprostředkovatelů úvěru, měl by základní
rámec této směrnice pokud možno vycházet ze struktury
směrnice 2008/48/ES, zejména ze zásad, že by informace
obsažené v reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti
určené k bydlení měly být spotřebiteli poskytovány
pomocí reprezentativního příkladu, spotřebitel by měl
obdržet podrobné předsmluvní informace prostřednic
tvím standardizovaného informačního přehledu, mělo
by se mu dostat náležitého vysvětlení před uzavřením
smlouvy o úvěru, měl by být stanoven společný základ
pro výpočet roční procentní sazby nákladů bez zahrnutí
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notářských poplatků a věřitelé by měli posoudit úvěru
schopnost spotřebitele, dříve než poskytnou úvěr.
Podobně by měl být zajištěn nediskriminační přístup
věřitelů do odpovídajících úvěrových databází, aby bylo
dosaženo rovných podmínek s ustanoveními směrnice
2008/48/ES. Podobně jako směrnice 2008/48/ES by
i tato směrnice měla zajistit náležité řízení o udělení
oprávnění k činnosti a dohled nad všemi věřiteli posky
tujícími smlouvy o úvěru na nemovitosti a měla by
stanovit požadavky na zřízení mechanismů pro mimo
soudní řešení sporů a přístup k nim.

(21)

Tato směrnice by měla doplnit směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na
dálku (1), která požaduje, aby byl v případě prodeje na
dálku spotřebitel informován o existenci nebo neexistenci
práva na odstoupení od smlouvy, a stanoví právo na
odstoupení od smlouvy. Avšak zatímco směrnice
2002/65/ES stanoví poskytovateli možnost sdělit před
smluvní informace až po uzavření smlouvy, totéž není
žádoucí u smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení
vzhledem k významu finančního závazku pro spotřebi
tele. Touto směrnicí by nemělo být dotčeno obecné
smluvní právo jednotlivých států, například pravidla plat
nosti, sjednávání nebo účinku smluv, pokud tato směr
nice tyto aspekty obecného smluvního práva neupravuje.

(22)

Zároveň je důležité zohlednit zvláštnosti smluv o úvěru
na nemovitosti určené k bydlení, které ospravedlňují
rozdílný přístup. Vzhledem k povaze smlouvy o úvěru
na nemovitosti určené k bydlení a důsledkům, které
může pro spotřebitele mít, by reklamní materiály a indi
viduální předsmluvní informace měly obsahovat přimě
řená konkrétní upozornění na rizika, například na možný
vliv fluktuace směnného kurzu na částky, které musí
spotřebitel splácet, a považuje-li to členské státy za
vhodné, na povahu a důsledky sjednání zajištění.
S ohledem na to, co již v odvětví existuje na bázi dobro
volnosti v oblasti úvěrů na bydlení, by všeobecné před
smluvní informace měly být vždy dostupné spolu s indi
viduálními předsmluvními informacemi. Odlišný přístup
je dále odůvodněný, aby se zohlednilo poučení z finanční
krize a aby se zajistilo, že úvěry budou poskytovány
rozumně. V porovnání se spotřebitelským úvěrem by
v tomto ohledu měla být posílena ustanovení o posouzení
úvěruschopnosti, zprostředkovatelé úvěru by měli posky
tovat přesnější informace o svém postavení a vztahu
k věřitelům, aby byl odhalen potenciální střet zájmů,
a všechny subjekty podílející se na sjednávání smluv
o úvěru na nemovitosti by měly mít náležité oprávnění
k činnosti a měl by nad nimi být vykonáván náležitý
dohled.

(1) Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
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Je nezbytné upravit některé další oblasti, aby byly zohled
něny specifické rysy úvěrů na nemovitosti určené
k bydlení. Vzhledem k významu transakce je nutné zajis
tit, aby spotřebitelé měli dostatečnou dobu alespoň sedmi
dní ke zvážení jejích důsledků. Členské státy by měly mít
možnost stanovit tuto dostatečnou dobu buď jako lhůtu
na rozmyšlenou před uzavřením smlouvy o úvěru, nebo
jako lhůtu pro odstoupení od smlouvy o úvěru po jejím
uzavření, nebo jako kombinaci obojího. Je vhodné, aby
členské státy měly volnost učinit lhůtu na rozmyšlenou
nepřekračující deset dní pro spotřebitele závaznou, ale
aby v jiných případech mohli spotřebitelé pokračovat
v uzavírání smlouvy i během lhůty na rozmyšlenou,
budou-li si to přát, a aby v zájmu právní jistoty měly
členské státy v souvislosti s transakcemi s nemovitostmi
možnost stanovit, že lhůta na rozmyšlenou končí nebo
právo na odstoupení od smlouvy zaniká, jestliže spotře
bitel podnikne jakýkoli krok, jenž podle vnitrostátního
práva vede ke vzniku nebo převodu vlastnického práva
k finančním prostředkům získaným na základě smlouvy
o úvěru nebo k jejich použití nebo případně převede tyto
finanční prostředky na třetí osobu.

(24)

Vzhledem ke zvláštním rysům smluv o úvěru na nemo
vitosti určené k bydlení věřitelé obvykle nabízejí spotře
bitelům soubor produktů či služeb, který lze zakoupit
společně se smlouvou o úvěru. S ohledem na význam
těchto smluv pro spotřebitele je proto vhodné stanovit
pro tyto vázané prodeje zvláštní pravidla. Spojení
smlouvy o úvěru s jednou či několika dalšími finančními
službami nebo produkty do balíčků je pro věřitele
prostředkem, jak diverzifikovat svou nabídku a konku
rovat jiným subjektům, lze-li jednotlivé prvky balíčku
rovněž zakoupit samostatně. Přestože spojení smlouvy
o úvěru s jednou či několika dalšími finančními službami
nebo produkty do balíčků může být pro spotřebitele
prospěšné, může též v případě, že jednotlivé prvky
balíčku nelze zakoupit samostatně, nepříznivě ovlivnit
jejich mobilitu a jejich schopnost informovaně se rozho
dovat. Je důležité zabránit praktikám, které mohou
přimět spotřebitele k uzavření smlouvy o úvěru, jež
není v jeho nejlepším zájmu, jako je svázání takové
smlouvy s jinými produkty, avšak neomezovat spojování
produktů, z něhož může mít spotřebitel prospěch.
Členské státy by však měly trhy retailových finančních
služeb i nadále pozorně sledovat, aby zajistily, že spoje
nými prodeji nedochází k deformaci rozhodování spotře
bitelů ani soutěže na trhu.

(25)

Obecným pravidlem by mělo být, že vázaný prodej není
dovolen, ledaže by finanční službu nebo produkt nabí
zený společně se smlouvou o úvěru nebylo možné nabíd
nout samostatně, protože je nedílnou součástí úvěru,
například v případě zajištěného přečerpání. V jiných
případech však lze považovat za odůvodněné, aby věři
telé smlouvu o úvěru nabízeli nebo prodávali v balíčku
s platebním účtem, spořicím účtem, investičním
produktem nebo penzijním produktem, například jestliže
jsou peněžní prostředky na účtu používány pro splácení
úvěru nebo jsou nezbytnou podmínkou pro soustředění
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zdrojů za účelem získání úvěru, nebo v situacích, kdy
například investiční produkt nebo produkt soukromého
penzijního spoření slouží jako doplňující zajištění úvěru.
Přestože věřitelé mohou od spotřebitele oprávněně
vyžadovat příslušné pojištění, aby bylo zaručeno splacení
úvěru nebo hodnota zajištění, měl by mít spotřebitel
možnost zvolit si vlastního poskytovatele pojištění,
pokud jeho pojištění poskytuje rovnocennou úroveň
záruky jako pojištění navržené či nabídnuté věřitelem.
Členské státy navíc mohou zcela nebo zčásti standardi
zovat krytí poskytované pojistnými smlouvami, aby
usnadnily porovnání různých nabídek spotřebitelům,
kteří takové porovnání provádějí.

(26)

Je důležité zajistit, aby nemovitosti určené k bydlení byly
před uzavřením smlouvy o úvěru náležitě oceněny,
zejména pokud má ocenění vliv na zbývající závazky
spotřebitele v případě prodlení. Členské státy by proto
měly zajistit zavedení spolehlivých oceňovacích stan
dardů. Aby byly považovány za spolehlivé, měly by
oceňovací standardy zohledňovat mezinárodně uznávané
oceňovací standardy, zejména standardy vytvořené
Výborem pro mezinárodní oceňovací standardy (Interna
tional Valuation Standards Committee), Evropskou
skupinou asociací odhadců (European Group of Valuers‘
Associations) nebo Královskou institucí kvalifikovaných
odhadců (Royal Institution of Chartered Surveyors).
Tyto mezinárodně uznávané oceňovací standardy obsa
hují obecné zásady, které od věřitelů mimo jiné vyžadují,
aby přijali a dodržovali přiměřené interní procesy řízení
rizik a zajištění, jejichž součástí jsou řádné procesy vypra
covávání odhadů, aby přijali standardy a metody vypra
covávání odhadů vedoucí k realistickému a řádně
podloženému odhadu hodnoty nemovitosti, jež zajistí,
že všechny zprávy odhadců jsou vypracovány s náležitou
odbornou dovedností a péčí a že odhadci splňují určité
kvalifikační požadavky, a aby uchovávali přiměřenou
dokumentaci o odhadu hodnoty zajištění, která je
komplexní a věrohodná. V této souvislosti je žádoucí
zajistit náležité monitorování trhů s obytnými nemovi
tostmi a soulad mechanismů obsažených v takových
ustanoveních se směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními
podniky (1). Souladu s ustanoveními této směrnice týka
jící se standardů oceňování nemovitostí lze dosáhnout
například prostřednictvím právní úpravy nebo samoregu
lace.

(27)

Vzhledem k závažným důsledkům, které má pro věřitele,
spotřebitele a potenciálně i finanční stabilitu realizace
zástavy, jíž je hypoteční úvěr zajištěn, je vhodné
podporovat věřitele v proaktivním řešení vznikajícího
úvěrového rizika již v rané fázi a je vhodné, aby byla
zavedena opatření nezbytná k zajištění toho, že věřitelé
budou postupovat s přiměřenou shovívavostí a vyvinou
přiměřenou snahu situaci vyřešit jinými prostředky, než
zahájí řízení za účelem realizace zástavy. Je-li to možné,

(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
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měla by být nalezena možná řešení zohledňující
skutečnou situaci spotřebitele a přiměřenou potřebu
týkající se jeho životních nákladů. Zbývá-li po realizaci
zástavy nesplacený dluh, měly by členské státy zajistit
ochranu minimálních životních podmínek a zavést
opatření usnadňující splácení, aniž by to způsobilo dlou
hodobou předluženost. Členské státy by měly přinej
menším v případech, kdy má cena získaná za nemovitost
vliv na částku, kterou spotřebitel dluží, motivovat věřitele
k přiměřeným krokům zajišťujícím, že za realizovanou
zástavu získají v rámci tržních podmínek nejlepší dosaži
telnou cenu. Členské státy by stranám smlouvy o úvěru
neměly bránit v tom, aby si výslovně sjednaly, že ke
splacení úvěru věřiteli postačuje převod zajištění.

(28)

Zprostředkovatelé se často věnují i jiným činnostem než
jen zprostředkování úvěrů, zejména zprostředkování
pojištění nebo poskytování investičních služeb. Tato
směrnice by proto také měla zajistit určitou soudržnost
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES
ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (1)
a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES
ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (2).
Aby se usnadnil proces zahajování a provozování
činnosti zprostředkovatele úvěru i jeho přeshraniční
působení, nemělo by být zejména u úvěrových institucí
povolených v souladu se směrnicí 2013/36/EU ani
u dalších finančních institucí podléhajících podle vnitro
státního práva rovnocennému řízení o udělení oprávnění
k činnosti vyžadováno samostatné oprávnění k činnosti
zprostředkovatele úvěru. Plná a bezpodmínečná odpo
vědnost věřitelů a zprostředkovatelů úvěru za činnosti
vázaných zprostředkovatelů úvěru nebo jmenovaných
zástupců by se měla týkat pouze činností spadajících
do oblasti působnosti této směrnice, pokud se členské
státy nerozhodnou tuto odpovědnost rozšířit na další
oblasti.

(29)

Aby se zvýšila schopnost spotřebitelů činit v otázkách
zodpovědného přijímání úvěrů a řízení dluhu informo
vaná rozhodnutí, měly by členské státy prosazovat
opatření na podporu vzdělávání spotřebitelů v těchto
otázkách, zejména v souvislosti se smlouvami o hypo
tečním úvěru. Zejména je důležité poskytnout vodítka
spotřebitelům, kteří si hypoteční úvěr berou poprvé.
V této souvislosti by Komise měla nalézt příklady osvěd
čených postupů, jež usnadní další rozvoj opatření na
zvýšení finanční informovanosti spotřebitelů.

(30)

Vzhledem ke značným rizikům, která jsou spojena
s úvěry poskytovanými v cizí měně, je nezbytné stanovit

(1) Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.
(2) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
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opatření k zajištění toho, aby si spotřebitelé byli vědomi
rizika, které podstupují, a aby měli možnost svou expo
zici vůči kurzovému riziku v průběhu trvání úvěru
omezit. Toto riziko je možné omezit buď tím, že spotře
bitel bude mít právo převést úvěr na jinou měnu, nebo
jinými mechanismy, jako jsou stanovení horních hranic,
nebo pokud to k omezení kurzového rizika stačí,
vydávání upozornění.

(31)

Použitelný právní rámec by měl poskytnout spotřebi
telům důvěru, že věřitelé, zprostředkovatelé úvěru
a jmenovaní zástupci berou v úvahu zájmy spotřebitele
na základě informací, které mají v daném okamžiku
k dispozici, a na základě přiměřených předpokladů o rizi
cích pro situaci spotřebitele po celou dobu trvání navr
hované smlouvy o úvěru. To by mohlo mimo jiné
znamenat, že by věřitelé neměli uvádět úvěr na trh
způsobem, který významně zhoršuje nebo pravděpo
dobně zhorší schopnost spotřebitele pečlivě zvážit, zda
úvěr přijme, nebo že by věřitel neměl používat posky
tnutí úvěru jako hlavní marketingovou strategii, když
spotřebitelům nabízí zboží, služby nebo nemovitosti.
Klíčovým prvkem zajištění této spotřebitelské důvěry je
požadavek na zajištění vysokého stupně spravedlnosti,
čestnosti a profesionality v odvětví, náležitého řešení
střetu zájmů, včetně střetu zájmů vyplývajícího ze
způsobu odměňování, a požadavek na povinnost posky
tovat poradenství v nejlepším zájmu spotřebitele.

(32)

V zájmu dosažení vysoké úrovně profesionality je vhodné
zajistit, aby příslušní pracovníci věřitelů, zprostředkova
telů úvěru a jmenovaných zástupců měli přiměřenou
úroveň znalostí a odborné způsobilosti. Tato směrnice
by tudíž měla vyžadovat odpovídající znalosti a odbornou
způsobilost, které by měly být prokázány na úrovni
obchodní společnosti, a to na základě minimálních poža
davků na znalosti a odbornou způsobilost stanovených
v této směrnici. Členské státy by měly mít možnost
zavést nebo zachovat tyto požadavky vůči jednotlivým
fyzickým osobám. Členské státy by měly mít možnost
věřitelům, zprostředkovatelům úvěru a jmenovaným
zástupcům povolit, aby stanovili různou úroveň mini
málních požadavků na znalosti v závislosti na zapojení
do konkrétních služeb nebo procesů. V této souvislosti
označení „pracovníci“ zahrnuje jak externí personál
pracující pro věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo
jmenovaného zástupce a v jejich rámci, tak jeho zaměst
nance. Pro účely této směrnice by mezi pracovníky
přímo zapojené do činností podle této směrnice měli
patřit jak pracovníci, kteří přicházejí do styku se spotře
biteli, tak pracovníci, kteří s nimi do styku nepřicházejí,
včetně vedoucích pracovníků, jestliže ve sjednávání
úvěrové smlouvy hrají důležitou úlohu. Osoby vykonáva
jící podpůrné funkce, které nesouvisejí se sjednáváním
úvěrových smluv (například personál oddělení lidských
zdrojů nebo informačních technologií), by za pracovníky
podle této směrnice považováni být neměli.
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(33)

Poskytuje-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru své
služby na území jiného členského státu na základě
volného pohybu služeb, měl by za stanovení minimál
ních požadavků na znalosti a odbornou způsobilost
pracovníků odpovídat domovský členský stát. Hostitelský
členský stát, který to považuje za nezbytné, by však měl
mít možnost v některých specifikovaných oblastech
stanovit vlastní požadavky na odbornou způsobilost věři
telů a zprostředkovatelů úvěru, kteří na jeho území
poskytují služby na základě volného pohybu služeb.

(34)

Jelikož je důležité zajistit, aby byly požadavky na znalosti
a odbornou způsobilost v praxi uplatňovány a dodržo
vány, měly by členské státy od příslušných orgánů
vyžadovat, aby nad věřiteli, zprostředkovateli úvěru
a jmenovanými zástupci vykonávaly dohled, a měly by
příslušným orgánům svěřit pravomoc získávat důkazy
potřebné ke spolehlivému posouzení toho, jak jsou
uvedené požadavky dodržovány.

(35)

Způsob, jakým věřitelé, zprostředkovatelé úvěru a jmeno
vaní zástupci své pracovníky odměňují, by měl patřit ke
klíčovým aspektům zajišťování důvěry spotřebitelů ve
finanční sektor. Tato směrnice stanoví pravidla pro
odměňování pracovníků, přičemž snahou je omezit
nekalé prodejní praktiky a zajistit, aby způsob odměňo
vání pracovníků neztěžoval dodržování povinnosti
zohledňovat zájmy spotřebitele. Věřitelé, zprostředkova
telé úvěru a jmenovaní zástupci by především neměli své
zásady odměňování nastavovat tak, aby pracovníky moti
vovaly k uzavírání určitého počtu nebo druhu smluv
o úvěru nebo k nabízení konkrétních doplňkových
služeb, aniž jsou výslovně uváženy zájmy a potřeby
spotřebitele. V této souvislosti mohou členské státy pova
žovat za nezbytné rozhodnout, že určitý postup, napří
klad vybírání poplatků vázaným zprostředkovatelem, je
se zájmy spotřebitele v rozporu. Členské státy by měly
rovněž mít možnost stanovit, že odměna pracovníků
nesmí záviset na úrokové sazbě nebo druhu smlouvy
o úvěru uzavřené se spotřebitelem.

(36)

Tato směrnice stanoví harmonizovaná pravidla pro
oblasti znalostí a odborné způsobilosti, které by pracov
níci věřitelů, zprostředkovatelů úvěru a jmenovaných
zástupců měli mít, pokud jde o tvorbu, nabízení, posky
tování a zprostředkování smlouvy o úvěru. Tato směrnice
nestanoví konkrétní mechanismy přímo související
s uznáváním odborných kvalifikací, které osoba získala
v jednom členském státě, za účelem splnění požadavků
na znalosti a odbornou způsobilost v jiném členském
státě. Podmínky uznávání kvalifikací a vyrovnávací
opatření, která může hostitelský členský stát požadovat
od osoby, jež nezískala kvalifikaci v jeho jurisdikci, by se
tudíž i nadále měly řídit směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání
odborných kvalifikací (1).

(1) Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
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(37)

Věřitelé a zprostředkovatelé úvěru ve velké míře využívají
reklamy, která často uvádí zvláštní podmínky, aby nalá
kala spotřebitele na určitý produkt. Spotřebitelé by tedy
měli být chráněni před nepoctivými a zavádějícími
reklamními postupy a měli by mít možnost si reklamy
porovnat. Aby si mohli spotřebitelé porovnat různé
nabídky, jsou nezbytná zvláštní ustanovení o reklamě
na smlouvy o úvěru a seznam bodů, které by měly
obsahovat spotřebitelům určené reklamy a marketingové
materiály, jestliže uvádějí úrokové sazby nebo číselné
údaje o nákladech úvěru. Členské státy by měly mít
možnost zavést nebo zachovat ve svém vnitrostátním
právu požadavky ohledně poskytování informací
u reklamy, která neuvádí úrokovou sazbu ani číselné
údaje o nákladech úvěru. Každý takový požadavek by
měl zohledňovat zvláštnosti smluv o úvěru na nemovi
tosti určené k bydlení. V každém případě by mělo být
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchod
ních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (2)
zajištěno, aby reklama na smlouvy o úvěru nevyvolávala
o daném produktu klamnou představu.

(38)

Reklama se obvykle zaměřuje zejména na jeden nebo
několik produktů, avšak spotřebitelé by měli mít
možnost se rozhodnout s plnou znalostí škály nabíze
ných úvěrových produktů. V tomto ohledu hrají důle
žitou roli všeobecné informace, které poučí spotřebitele
o širokém spektru dostupných produktů a služeb a jejich
klíčových vlastnostech. Spotřebitelům by proto vždy
měly být přístupné všeobecné informace o dostupných
úvěrových produktech. Jestliže se tento požadavek
nevztahuje na zprostředkovatele úvěru, kteří nejsou váza
nými zprostředkovateli, neměla by tím být dotčena jejich
povinnost poskytovat spotřebitelům individuální před
smluvní informace.

(39)

Aby byla zajištěna rovnost podmínek a aby se spotřebi
telé rozhodovali na základě údajů o nabízených úvěro
vých produktech, a nikoliv na základě distribučních
kanálů, které jim tyto úvěrové produkty zpřístupňují,
měli by obdržet informace o úvěru bez ohledu na to,
zda jednají přímo s věřitelem nebo se zprostředkovatelem
úvěru.

(40)

Spotřebitelé by dále měli obdržet individuální informace
v přiměřeném předstihu před uzavřením smlouvy
o úvěru, aby měli možnost porovnat vlastnosti úvěro
vých produktů a uvažovat o nich. Podle doporučení

(2) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
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Komise 2001/193/ES ze dne 1. března 2001 o před
smluvních informacích, které mají spotřebitelům posky
tnout věřitelé nabízející úvěry na bydlení (1), se Komise
zavázala sledovat dodržování dobrovolného kodexu
jednání pro předsmluvní informace o úvěrech na bydlení,
obsahujícího ESIP, jenž spotřebiteli podává individuální
informace o smlouvě o úvěru, která je mu předkládána.
Důkazy shromážděné Komisí zdůraznily potřebu revi
dovat obsah a podobu ESIP, aby bylo zajištěno, že je
jasný, srozumitelný a obsahuje veškeré odpovídající infor
mace pro spotřebitele. Obsah a forma ESIP by měly
zahrnovat nezbytná zlepšení identifikovaná v průběhu
spotřebitelských testů ve všech členských státech. Struk
tura ESIP, zejména pořadí informačních bodů, by měla
být revidována, text by měl být uživatelsky vstřícnější,
měly by být sloučeny oddíly jako „nominální sazba“
a „roční procentní sazba nákladů“ a doplněny nové
oddíly, například „flexibilní prvky“. Je-li poskytnut úvěr
s odloženým úrokem, je-li po určité počáteční období
odloženo splácení jistiny nebo je-li výpůjční úroková
sazba stanovena pevně na celou dobu trvání smlouvy
o úvěru, měl by být spotřebiteli poskytnut v rámci
ESIP ilustrativní splátkový kalendář. Členské státy by
měly mít možnost stanovit, že v případě jiných smluv
o úvěru není v ESIP tento ilustrativní splátkový kalendář
povinný.

(41)

Spotřebitelský průzkum poukázal na to, že je důležité,
aby informace poskytované spotřebitelům byly formulo
vány jednoduše a srozumitelně. Z tohoto důvodu nejsou
výrazy použité v ESIP nutně totožné s právními pojmy
definovanými v této směrnici, mají však stejný obsah.

(42)

Požadavky na informace o smlouvě o úvěru v ESIP by
neměly být dotčeny požadavky Unie nebo členských
států na informace o dalších produktech nebo službách,
jako jsou pojištění proti požáru, životní pojištění nebo
investiční produkty, jež mohou být nabízeny společně se
smlouvou o úvěru jako podmínka pro její uzavření nebo
jako podmínka pro poskytnutí nižší výpůjční úrokové
sazby. Členské státy by měly mít možnost zachovat
nebo zavést vnitrostátní právní předpisy tam, kde
žádná harmonizovaná ustanovení neexistují, například
pokud jde o požadavky na informace v předsmluvní
fázi o výši sazeb považovaných za lichvářské nebo infor
mace, které mohou být užitečné pro účely finančního
vzdělávání nebo mimosoudního vyrovnání. Veškeré
doplňující informace by však měly být uvedeny v samo
statném dokumentu, který může být k ESIP připojen.
Členské státy by měly mít možnost použít v ESIP ve
svých národních jazycích odlišné výrazy, aniž však
změní jeho obsah nebo pořadí informací, pokud je to
nezbytné v zájmu lepší srozumitelnosti pro spotřebitele.

(1) Úř. věst. L 69, 10.3.2001, s. 25.
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(43)

Aby bylo zajištěno, že ESIP spotřebiteli poskytne veškeré
důležité informace, aby se mohl informovaně rozhod
nout, měl by se věřitel při vyplňování ESIP držet pokynů
uvedených v této směrnici. Členské státy by měly mít
možnost na základě pokynů obsažených v této směrnici
pokyny k vyplnění ESIP hlouběji rozpracovat nebo blíže
specifikovat. Členské státy by například měly mít
možnost blíže specifikovat informace, které mají být
poskytnuty v popisu „druhu výpůjční úrokové sazby“,
s cílem zohlednit zvláštnosti svých trhů a produktů, jež
jsou na nich nabízeny. Tyto bližší specifikace by však
neměly být v rozporu s pokyny obsaženými v této směr
nici ani by neměly vést k žádné změně v textu vzoro
vého ESIP, který by měl věřitel převzít jako celek. Členské
státy by měly rovněž mít možnost stanovit další upozor
nění týkající se smluv o úvěru přizpůsobená jejich trhům
a praxi, pokud tato upozornění již nejsou v ESIP
konkrétně obsažena. Členské státy by měly mít možnost
stanovit, že věřitel je v případě, že se rozhodne úvěr
poskytnout, informacemi obsaženými v ESIP vázán.

(44)

Spotřebitel by měl informace poskytnuté prostřednictvím
ESIP obdržet bez zbytečného odkladu poté, co poskytl
nezbytné informace o svých potřebách, finanční situaci
a preferencích, a v dostatečném předstihu předtím, než je
vázán jakoukoli smlouvou o úvěru nebo nabídkou, aby
mohl porovnat a uvážit vlastnosti úvěrových produktů
a v případě potřeby získat poradenství od třetí osoby.
Zejména když je spotřebiteli učiněna závazná nabídka,
měl by k ní být připojen ESIP, ledaže byl spotřebiteli
poskytnut již dříve a vlastnosti nabídky jsou v souladu
s poskytnutými informacemi. Členské státy by však měly
mít možnost stanovit povinné poskytování ESIP jak před
předložením jakékoli závazné nabídky, tak současně se
závaznou nabídkou, jestliže ESIP obsahující tytéž infor
mace nebyl předložen dříve. Přestože by měl být ESIP
individualizovaný a zohledňovat preference vyjádřené
spotřebitelem, poskytnutí těchto individualizovaných
informací by nemělo znamenat povinnost poskytovat
poradenství. Smlouva o úvěru by měla být uzavřena
pouze tehdy, pokud měl spotřebitel dostatek času
porovnat nabídky, posoudit jejich dopady, v případě
potřeby získat poradenství od třetí osoby a informovaně
se rozhodnout, zda určitou nabídku přijme.

(45)

Jestliže spotřebitel uzavřel smlouvu o úvěru na nákup
nemovitosti nebo pozemku se zajištěním, přičemž doba
trvání zajištění je delší než doba trvání smlouvy o úvěru,
a jestliže se může rozhodnout, že po podpisu nové
smlouvy o úvěru bude znovu čerpat splacenou jistinu,
měl by mu být před podepsáním této nové smlouvy
o úvěru poskytnut nový ESIP obsahující novou roční
procentní sazbu nákladů a vycházející z konkrétních
vlastností nové smlouvy o úvěru.
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Přinejmenším v případech, kdy neexistuje právo na
odstoupení od smlouvy, by měl věřitel nebo tam, kde
je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný
zástupce spotřebiteli poskytnout kopii návrhu smlouvy
o úvěru v okamžiku, kdy je předložena nabídka závazná
pro věřitele. V ostatních případech by měla být kopie
návrhu smlouvy o úvěru v okamžiku, kdy je učiněna
závazná nabídka, spotřebiteli alespoň nabídnuta.

Aby byla zajištěna co největší transparentnost a aby bylo
zabráněno zneužívání spojenému s možným střetem
zájmů, když spotřebitelé využívají služeb zprostředkova
telů úvěru, měli by zprostředkovatelé úvěru podléhat
povinnosti sdělit některé informace, dříve než poskytnou
své služby. Tato sdělení by měla obsahovat informace
o jejich totožnosti a vztazích k věřitelům, například
zda se zabývají produkty širšího okruhu věřitelů nebo
pouze omezenějšího počtu věřitelů. Spotřebitelům by
mělo být před výkonem jakékoli činnosti při zprostřed
kování úvěru sděleno, zda má věřitel nebo třetí osoba
zprostředkovateli úvěru zaplatit v souvislosti se smlouvou
o úvěru jakoukoli provizi nebo jinou finanční pobídku,
a měli by být v této fázi informováni buď o výši těchto
plateb, je-li známa, nebo o tom, že bude tato částka
později v předsmluvní fázi uvedena v ESIP, a o právu
na informace o úrovni těchto plateb ve stávající fázi.
Spotřebitelé by měli být informováni o veškerých poplat
cích, které by měli uhradit zprostředkovatelům úvěru za
jejich služby. Aniž je dotčeno právo hospodářské
soutěže, měly by členské státy mít možnost zavést
nebo zachovat vnitrostátní předpisy, které zakazují, aby
spotřebitelé platili poplatky některým nebo všem katego
riím zprostředkovatelů úvěru.

Spotřebitel může stále ještě potřebovat další pomoc při
rozhodování o tom, která smlouva o úvěru z řady nabí
zených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám
a finanční situaci. Věřitelé a tam, kde je to relevantní,
zprostředkovatelé úvěru by měli tuto pomoc poskytovat
ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotře
biteli, tím, že příslušné informace včetně zejména základ
ních rysů nabízených produktů vysvětlí spotřebiteli indi
viduálně tak, aby porozuměl možným dopadům těchto
produktů na svou ekonomickou situaci. Věřitelé a tam,
kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru by měli
způsob, jakým toto vysvětlení poskytují, přizpůsobit
okolnostem, za jakých je úvěr nabízen, a tomu, zda
spotřebitel potřebuje pomoc, s přihlédnutím ke
znalostem a zkušenostem spotřebitele v oblasti úvěru
a k povaze jednotlivých úvěrových produktů. Toto
vysvětlení by samo o sobě nemělo představovat indivi
duální doporučení.

Na podporu vytvoření a fungování vnitřního trhu a zajiš
tění vysokého stupně ochrany spotřebitele v celé Unii je
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nutné jednotně zajistit porovnatelnost informací týkají
cích se ročních procentních sazeb nákladů v celé Unii.

(50)

Celkové náklady úvěru pro spotřebitele by měly zahrnout
veškeré náklady, které spotřebitel musí zaplatit ve vztahu
ke smlouvě o úvěru a které jsou věřiteli známy. Měly by
tak zahrnovat úrok, provize, daně, poplatky pro zpro
středkovatele úvěru, náklady na ocenění nemovitosti za
účelem zřízení zástavního práva a s výjimkou notářských
poplatků veškeré další poplatky, které jsou vyžadovány
pro získání úvěru, například životní pojištění, nebo pro
jeho získání za nabízených podmínek, například pojištění
proti požáru. Ustanoveními této směrnice, která se týkají
doprovodných produktů nebo doplňkových služeb
(například nákladů na otevření a vedení bankovního
účtu), by neměla být dotčena směrnice 2005/29/ES ani
směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepři
měřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (1).
Z celkových nákladů úvěru pro spotřebitele by měly být
vyloučeny náklady, které spotřebitel platí v souvislosti
s nákupem nemovitosti nebo pozemku, jako jsou souvi
sející daně a notářské poplatky nebo náklady spojené se
zápisem do evidence nemovitostí. Otázka, zda věřitel
skutečně zná náklady, by měla být posouzena objektivně
se zohledněním požadavků náležité profesionální péče.
V tomto směru by se mělo předpokládat, že věřitel má
znalosti o nákladech na doplňkové služby, které on sám
nebo v zastoupení třetí osoby spotřebiteli nabízí, ledaže
jejich cena závisí na zvláštních rysech nebo situaci
spotřebitele.

(51)

Jsou-li použity odhady, měl by o tom být spotřebitel
informován, stejně jako o tom, že jsou dané informace
považovány za reprezentativní pro uvažovaný druh
smlouvy o úvěru nebo uvažované postupy. Účelem
dodatečných předpokladů pro výpočet roční procentní
sazby nákladů je její konzistentní výpočet a porovnatel
nost. Dodatečné předpoklady jsou nezbytné u zvláštních
druhů smluv o úvěru, jako jsou smlouvy, kde výše úvěru,
doba jeho trvání nebo jeho náklady jsou nejisté nebo se
mohou lišit v závislosti na tom, jak je smlouva nastavena.
Pokud sama ustanovení k výpočtu roční procentní sazby
nákladů nepostačují, měl by věřitel použít dodatečné
předpoklady uvedené v příloze I. Jelikož však bude
výpočet roční procentní sazby nákladů záviset na
podmínkách konkrétní smlouvy o úvěru, měly by se
použít pouze ty předpoklady, které jsou pro daný úvěr
nezbytné a relevantní.

(52)

V zájmu dalšího zajištění vysoké míry porovnatelnosti
roční procentní sazby nákladů u nabídek různých věři
telů by neměly být časové intervaly použité ve výpočtech
vyjádřeny ve dnech, mohou-li být vyjádřeny celým číslem
počtu let, měsíců nebo týdnů. Implicitně se má v této
souvislosti za to, že časové intervaly použité ve vzorci
pro výpočet roční procentní sazby nákladů by měly být

(1) Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29.
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použity rovněž při zjišťování částek úroku a dalších
poplatků použitých v tomto vzorci. Z tohoto důvodu
by věřitelé měli k výpočtu hodnot týkajících se poplatků
použít metodu měření časových intervalů popsanou
v příloze I. Tento postup se však týká pouze výpočtu
roční procentní sazby nákladů a nemá vliv na částky,
které věřitel skutečně účtuje na základě smlouvy o úvěru.
Jsou-li tyto číselné hodnoty odlišné, může být zapotřebí
je spotřebiteli vysvětlit, aby nebyl uveden v omyl. Při
stejné metodě výpočtu a při neexistenci dalších nákladů
odlišných od úroků však bude roční procentní sazba
nákladů rovna skutečné výpůjční úrokové sazbě úvěru.

(53)

Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v rekla
mách uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento
příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například
průměrné délce trvání a celkové výši úvěru poskytnutého
pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru. Při určování repre
zentativního příkladu by se mělo přihlédnout k rozšíře
nosti určitých druhů smluv o úvěru na konkrétním trhu.
Může být vhodnější, aby každý věřitel ve svém reprezen
tativním příkladu vycházel z výše úvěru, která je repre
zentativní z hlediska jeho řady produktů a předpokláda
ného portfolia klientů, neboť ty mohou být u jednotlivých
věřitelů značně odlišné. U roční procentní sazby nákladů
uváděné v ESIP je rovněž třeba zohlednit, je-li to možné,
preference a informace udané spotřebitelem a věřitel
nebo zprostředkovatel úvěru by měl jasně sdělit, zda
jsou poskytnuté informace ilustrativní, nebo odrážejí
preference a informace udané spotřebitelem. Reprezenta
tivní příklady by v žádném případě neměly být v rozporu
s požadavky směrnice 2005/29/ES. Je důležité, aby bylo
z ESIP v příslušných případech spotřebiteli zřejmé, že je
roční procentní sazba nákladů založena na předpokla
dech a může se změnit, a spotřebitel tak mohl vzít
tuto skutečnost při porovnávání produktů v úvahu. Důle
žité je, aby roční procentní sazba nákladů zohledňovala
veškerá čerpání podle smlouvy o úvěru, ať již vyplacená
přímo spotřebiteli nebo jeho jménem třetí osobě.

(54)

V zájmu zajištění konzistentnosti ve výpočtu roční
procentní sazby nákladů mezi různými druhy úvěrů by
měly být předpoklady pro výpočet u podobných forem
smlouvy o úvěru celkově ve vzájemném souladu. V této
souvislosti by měly být začleněny předpoklady ze směr
nice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011,
kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví
dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní
sazby nákladů (1), jíž se mění předpoklady pro výpočet
roční procentní sazby nákladů. Přestože ne všechny před
poklady se budou nutně vztahovat na smlouvy o úvěru,
které jsou k dispozici nyní, inovace produktů je v tomto
odvětví intenzivní, a je tudíž nezbytné tyto předpoklady
mít. Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů by
navíc určení nejpoužívanějšího mechanismu čerpání mělo

(1) Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 35.
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vycházet z přiměřených očekávání o mechanismu
čerpání, který spotřebitelé nejčastěji používají u daného
druhu produktu nabízeného daným věřitelem. U existují
cích produktů by měla být očekávání založena na před
chozích dvanácti měsících.

(55)

Je nezbytné, aby před uzavřením smlouvy o úvěru byla
posouzena a ověřena schopnost a vůle spotřebitele úvěr
splatit. Toto posouzení úvěruschopnosti by mělo vzít
v úvahu všechny nezbytné a relevantní faktory, které
by mohly ovlivnit schopnost spotřebitele daný úvěr po
dobu jeho trvání splácet. Zejména by se při posuzování
schopnosti spotřebitele úvěr obsluhovat a plně splatit
měly mimo jiné vzít v úvahu budoucí platby či navýšení
plateb nezbytné v důsledku záporné amortizace nebo
odkladu plateb jistiny či úroku a měly by se zohlednit
další pravidelné výdaje, dluhy a jiné finanční závazky,
stejně jako příjmy, úspory a aktiva. Je třeba přiměřeným
způsobem počítat s událostmi, které mohou v budouc
nosti během trvání navržené smlouvy o úvěru nastat,
jako je snížení příjmu, pokud úvěr přetrvává do důcho
dového věku, nebo zvýšení výpůjční úrokové sazby či
negativní změna směnného kurzu. I když při zjišťování
toho, jak vysoký úvěr lze v rámci smlouvy o úvěru se
zajištěním spotřebiteli poskytnout, představuje hodnota
nemovitosti důležitý prvek, posuzování úvěruschopnosti
by se mělo zaměřovat na schopnost spotřebitele plnit
závazky ze smlouvy o úvěru. Možnost, že by hodnota
nemovitosti mohla převýšit výši úvěru nebo že by se
hodnota nemovitosti mohla zvýšit v budoucnosti, by
proto obecně neměla být dostačující podmínkou pro
to, aby byl daný úvěr poskytnut. Je-li nicméně účelem
smlouvy o úvěru výstavba nemovitosti nebo rekon
strukce existující nemovitosti, měl by věřitel moci tuto
možnost zohlednit. Členské státy by měly mít možnost
k těmto nebo dalším kritériím a k metodám posuzování
úvěruschopnosti spotřebitele vydat další pokyny, napří
klad stanovením limitů na poměr úvěru k hodnotě
nemovitosti nebo na poměr úvěru k příjmům, a měly
by být podporovány v tom, aby uvedly do praxe Zásady
správného poskytování hypoték na obytné nemovitosti,
které vypracovala Rada pro finanční stabilitu.

(56)

Mohou být zapotřebí zvláštní ustanovení pro jednotlivé
prvky, které lze zohlednit při posuzování úvěruschop
nosti u některých druhů smluv o úvěru. Členské státy
by například měly mít možnost rozhodnout, aby
u smluv o úvěru na nákup nemovitosti, v nichž je
výslovně uvedeno, že nemovitost nemá obývat jakožto
dům, byt nebo jiné místo bydliště spotřebitel nebo jeho
rodinný příslušník (smlouvy o nákupu za účelem pronáj
mu), byl při posuzování toho, zda je spotřebitel schopen
úvěr splatit, zohledněn budoucí příjem z pronájmu.
V členských státech, jejichž vnitrostátní předpisy tako
výto postup nestanoví, se věřitelé mohou rozhodnout,
že k obezřetnému posouzení budoucího příjmu
z pronájmu přihlédnou. Posouzení úvěruschopnosti by
nemělo znamenat, že věřitel přebírá odpovědnost za
jakékoli následné nedodržení závazků ze smlouvy
o úvěru spotřebitelem.
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(57)

Rozhodnutí věřitele o tom, zda úvěr poskytne, by mělo
být v souladu s výsledkem posouzení úvěruschopnosti.
Má-li například věřitel možnost přenést část úvěrového
rizika na třetí osobu, neměla by ho tato možnost vést
k tomu, aby závěry posouzení úvěruschopnosti přehlížel
a poskytl smlouvu o úvěru spotřebiteli, který pravděpo
dobně nebude schopen úvěr splatit. Členské státy by
měly mít možnost tuto zásadu provést tak, že budou
od příslušných orgánů vyžadovat, aby podnikaly
příslušné kroky v rámci dohledových činností a aby
sledovaly, zda věřitelé při posuzování úvěruschopnosti
postupují v souladu s předpisy. Kladné posouzení úvěru
schopnosti by však věřitele nemělo k poskytnutí úvěru
zavazovat.

(58)

V souladu s doporučeními Rady pro finanční stabilitu by
mělo posuzování úvěruschopnosti vycházet z informací
o finanční a ekonomické situaci spotřebitele, včetně jeho
příjmů a výdajů. Tyto informace lze získat z různých
zdrojů, mimo jiné i od spotřebitele, a věřitel by je měl
před poskytnutím úvěru náležitě ověřit. V této souvislosti
by spotřebitelé měli poskytnout informace, aby posou
zení úvěruschopnosti usnadnili, neboť pokud tak neučiní,
bude jim žádaný úvěr pravděpodobně zamítnut, nebudeli možné příslušné informace získat z jiných zdrojů. Aniž
je dotčeno soukromé závazkové právo, měly by členské
státy zajistit, aby věřitelé nemohli smluvní vztah ze
smlouvy o úvěru ukončit z toho důvodu, že po jejím
podepsání zjistili, že posouzení úvěruschopnosti bylo
provedeno nesprávně, protože při jeho provádění nebyly
k dispozici úplné informace. Tím by však neměla být
dotčena možnost členských států stanovit, že věřitelé
smluvní vztah ze smlouvy o úvěru ukončit mohou,
pokud lze zjistit, že spotřebitel při posuzování úvěru
schopnosti záměrně poskytl informace nepřesné či
nepravdivé nebo úmyslně neposkytl informace, které by
vedly k zápornému posouzení úvěruschopnosti, nebo
pokud existují jiné oprávněné důvody slučitelné s právem
Unie. Přestože by nebylo vhodné spotřebitele postihovat
za to, že není s to určitou informaci nebo určité posou
zení poskytnout nebo že se rozhodl v žádání o úvěr
nepokračovat, měly by mít členské státy možnost
stanovit sankce pro případy, kdy spotřebitelé vědomě
poskytnou neúplné nebo nesprávné informace, aby
získali kladné posouzení úvěruschopnosti, zejména
pokud by úplné a správné informace vedly k zápornému
posouzení úvěruschopnosti, a spotřebitel následně není
schopen podmínky smlouvy plnit.

(59)

Vyhledávání v úvěrové databázi je užitečný prvek při
posuzování úvěruschopnosti. Některé členské státy
vyžadují, aby věřitelé posoudili úvěruschopnost spotřebi
telů na základě vyhledávání v příslušné databázi. Věřitelé
by měli mít možnost v úvěrové databázi vyhledávat
během doby trvání úvěru výhradně s cílem identifikovat
a vyhodnocovat možnost selhání. Toto vyhledávání
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v úvěrové databázi by mělo podléhat vhodným zárukám,
aby bylo zajištěno, že je používáno ke včasné identifikaci
a řešení úvěrového rizika v zájmu spotřebitele, a nikoliv
jako zdroj informací pro obchodní jednání. Věřitelé by
před vyhledáváním v úvěrové databázi měli spotřebitele
o vyhledávání informovat v souladu se směrnicí Evrop
ského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října
1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (1) a spotřebitelé by měli mít právo přístupu k infor
macím, jež jsou o nich v úvěrové databázi uchovávány,
aby mohli případně opravit, vymazat nebo zablokovat
osobní údaje, jež se jich týkají a jsou v této databázi
zpracovávány, jsou-li nesprávné nebo byly-li zpracovány
protiprávně.

(60)

Aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže mezi
věřiteli, mělo by být zajištěno, aby všichni věřitelé, včetně
úvěrových institucí nebo neúvěrových institucí poskytu
jících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení,
měli přístup do všech veřejných a soukromých úvěrových
databází o spotřebitelích za nediskriminujících podmínek.
Tyto podmínky by proto neměly obsahovat požadavek,
aby věřitelé byli úvěrovými institucemi. Podmínky
přístupu, jako jsou náklady na přístup do databáze
nebo požadavky poskytovat databázi informace na
základě vzájemnosti, by se měly uplatňovat i nadále.
Členské státy by měly mít možnost v rámci svých juris
dikcí stanovit, zda mohou mít přístup do těchto databází
rovněž zprostředkovatelé úvěru.

(61)

Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na
údajích získaných vyhledáváním v databázi nebo neexis
tenci údajů v databázi, měl by o tom věřitel spotřebitele
vyrozumět a sdělit mu název použité databáze a veškeré
jiné informace požadované podle směrnice 95/46/ES, aby
spotřebitel mohl vykonat své právo přístupu a v odůvod
něných případech opravit, vymazat nebo zablokovat
osobní údaje, jež se ho týkají a jsou v této databázi
zpracovávány. Je-li žádost o úvěr zamítnuta na základě
záporného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, měl
by o tomto zamítnutí věřitel spotřebitele informovat bez
zbytečného odkladu. Členské státy by měly mít možnost
se rozhodnout, zda uloží věřitelům povinnost důvody
tohoto zamítnutí blíže vysvětlit. Po věřiteli by však tyto
informace neměly být vyžadovány, pokud by to bylo
zakázáno jiným právem Unie, jako jsou předpisy
o praní peněz nebo financování terorismu. Tyto infor
mace by neměly být poskytovány, pokud by to bylo
v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpeč
ností, například s předcházením trestným činům a jejich
odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním.

(1) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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(62)

Tato směrnice se zabývá použitím osobních údajů
v rámci posuzování úvěruschopnosti spotřebitele.
V zájmu zajištění ochrany osobních údajů by se na zpra
covávání údajů prováděné v rámci uvedeného posuzo
vání měla vztahovat směrnice 95/46/ES.

(63)

Poskytování poradenství ve formě individuálních doporu
čení je samostatnou činností, která může, avšak nemusí
být spojena s dalšími aspekty poskytování nebo zpro
středkování úvěru. Aby byli spotřebitelé schopni poro
zumět povaze služeb, které jsou jim poskytovány, měli
by tudíž být informováni o tom, zda jim poradenské
služby jsou v daném okamžiku poskytovány nebo jim
poskytnuty být mohou a kdy jim poskytovány nejsou,
a o tom, co poradenské služby tvoří. Vzhledem
k významu, jaký spotřebitelé používání výrazů „poraden
ství“ a „poradce“ přikládají, je vhodné, aby členské státy
měly možnost používání těchto nebo obdobných výrazů
zakázat, jestliže jsou poradenské služby poskytovány
spotřebitelům. Je vhodné zajistit, aby členské státy uložily
opatření na ochranu toho, že v případě poradenství popi
sovaného jako nezávislé jsou spektrum zvažovaných
produktů a systémy odměňování přiměřené tomu, co
spotřebitel od takového poradenství očekává.

(64)

Poskytovatelé poradenských služeb by měli jednat ve
shodě s určitými standardy, aby bylo zajištěno, že jsou
spotřebiteli představeny produkty vyhovující jeho
potřebám a situaci. Poradenské služby by měly vycházet
z přiměřené a dostatečně široké analýzy nabízených
produktů, poskytuje-li tyto služby věřitel nebo vázaný
zprostředkovatel úvěru, nebo produktů dostupných na
trhu, poskytuje-li tyto služby zprostředkovatel úvěru,
který není vázaným zprostředkovatelem. Poskytovatelé
poradenských služeb by měli mít možnost zaměřovat
se na určité úzce specializované produkty, jako je překle
novací financování, pokud v rámci daného úzce speciali
zovaného segmentu zvažují určité spektrum produktů
a s jejich zaměřením na uvedené úzce specializované
produkty byl spotřebitel zřetelně seznámen. Věřitelé
a zprostředkovatelé úvěru by v každém případě měli
spotřebitele informovat o tom, zda poskytují poradenství
pouze o vlastní řadě produktů nebo o širokém spektru
produktů z celého trhu, aby bylo zajištěno, že spotřebitel
porozumí tomu, na jakém základě je doporučení
učiněno.

(65)

Poradenské služby by měly vycházet ze správného
pochopení finanční situace, preferencí a cílů spotřebitele
na základě nezbytných aktuálních informací a přiměře
ných předpokladů o rizicích pro situaci spotřebitele po
dobu trvání smlouvy o úvěru. Členské státy by měly mít
možnost vyjasnit, jak má být v rámci poskytování pora
denských služeb posuzována vhodnost daného produktu.
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(66)

Schopnost spotřebitele splatit úvěr předčasně před
vypršením smlouvy o úvěru může hrát důležitou roli
v podpoře hospodářské soutěže na vnitřním trhu
a volného pohybu občanů Unie, stejně jako při zajišťo
vání flexibility po dobu trvání smlouvy o úvěru, která je
potřebná k podpoře finanční stability v souladu s doporu
čeními Rady pro finanční stabilitu. Avšak vnitrostátní
zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé mohou
úvěr splatit, a podmínky, za jakých se může předčasné
splacení uskutečnit, se výrazně liší. I přes různorodost
finančních mechanismů hypoték a šíři dostupných
produktů je na úrovni Unie nezbytné stanovit určité
standardy předčasného splacení úvěru, aby bylo zajištěno,
že spotřebitelé mají možnost splnit své závazky dříve,
než je uvedeno ve smlouvě o úvěru, a aby mohli snáze
porovnávat nabídky s cílem nalézt nejlepší produkty
s ohledem na své potřeby. Členské státy by proto měly
právními předpisy nebo jinými prostředky, jako jsou
smluvní ustanovení, zajistit, aby spotřebitelé měli právo
na předčasné splacení. Členské státy by však měly mít
možnost definovat podmínky pro výkon tohoto práva.
Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení
výkonu práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu
výpůjční úrokové sazby nebo omezení s ohledem na
okolnosti, za kterých může být právo uplatněno.
Výkon práva na předčasné splacení v době, po kterou
je dohodnuta pevná výpůjční úroková sazba, může být
podmíněn existencí oprávněného zájmu spotřebitele,
který stanoví členský stát. Oprávněný zájem může vznik
nout například v případě rozvodu nebo ztráty zaměst
nání. V podmínkách členských států může být stano
veno, že věřitel má nárok na spravedlivé a objektivně
odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo
spojené s předčasným splacením úvěru. Pokud členské
státy stanoví, že věřitel nárok na odškodnění má, mělo
by jít o spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění
za případné náklady přímo spojené s předčasným spla
cením úvěru v souladu s vnitrostátními pravidly pro
odškodnění. Odškodnění by nemělo převýšit finanční
ztrátu věřitele.

(67)

Je důležité zajistit dostatečnou transparentnost, aby byla
spotřebitelům jasná povaha přijímaných závazků v zájmu
zachování finanční stability a aby jim bylo jasné, kde
v průběhu doby trvání smlouvy o úvěru existuje flexibi
lita. Informace o výpůjční úrokové sazbě by měly být
spotřebitelům poskytovány v průběhu smluvního vztahu
i v předsmluvní fázi. Členské státy by měly mít možnost
zachovat nebo zavést omezení či zákazy jednostranných
změn výpůjční úrokové sazby věřitelem. Členské státy by
měly mít možnost stanovit, že v případě změny výpůjční
úrokové sazby má spotřebitel nárok obdržet aktualizo
vaný splátkový kalendář.

(68)

I když zprostředkovatelé úvěru hrají v Unii hlavní roli při
poskytování smluv o úvěru na nemovitosti určené
k bydlení, mezi vnitrostátními předpisy o podnikání
zprostředkovatelů úvěru a dohledu nad nimi zůstávají
podstatné rozdíly, jež tvoří překážky bránící přístupu
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k činnostem zprostředkovatelů úvěru na vnitřním trhu
a výkonu těchto činností. Skutečnost, že zprostředkova
telé úvěru nemohou působit volně v celé Unii, brání
řádnému fungování vnitřního trhu se smlouvami
o úvěru na nemovitosti určené k bydlení. I přes rozma
nitost druhů subjektů zapojených do zprostředkování
úvěru jsou na úrovni Unie nezbytné určité standardy
pro zajištění vysoké úrovně profesionality a služeb.

(69)

(70)

Zprostředkovatelé úvěru by měli před zahájením činnosti
projít řízením o udělení oprávnění k činnosti u přísluš
ného orgánu svého domovského členského státu a měli
by podléhat průběžnému dohledu k zajištění toho, aby
splňovali přísné profesní požadavky přinejmenším ve
vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti a pojištění odpo
vědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.
Tyto požadavky by se měly použít alespoň na úrovni
instituce. Členské státy však mohou upřesnit, zda se
požadavky na udělení oprávnění k činnosti použijí na
jednotlivé
zaměstnance
zprostředkovatele
úvěru.
Domovský členský stát může stanovit další požadavky,
například že akcionáři nebo podílníci zprostředkovatele
úvěru musí mít dobrou pověst nebo že vázaný zpro
středkovatel úvěru může být vázán pouze k jedinému
věřiteli, jsou-li tyto požadavky přiměřené a slučitelné
s ostatním právem Unie. Relevantní informace o zpro
středkovatelích úvěru s oprávněním k činnosti by rovněž
měly být zapsány ve veřejném registru. Vázaní zprostřed
kovatelé úvěru, kteří pracují výhradně s jedním věřitelem
a za které tento věřitel nese plnou a bezpodmínečnou
odpovědnost, by měli možnost získat oprávnění
k činnosti od příslušného orgánu pod záštitou věřitele,
jehož jménem jednají. Členské státy by měly mít právo
zachovat nebo zavést omezení týkající se právní formy
některých zprostředkovatelů úvěru, zda mohou jednat
výhradně jako právnické nebo fyzické osoby. Členské
státy by měly mít možnost rozhodnout, zda se všichni
zprostředkovatelé úvěru zapisují do jednoho registru
nebo zda jsou nezbytné různé registry v závislosti na
tom, je-li zprostředkovatel úvěru vázaným zprostředko
vatelem úvěru či jedná-li jako nezávislý zprostředkovatel
úvěru. Členské státy by dále měly mít možnost zachovat
nebo zavést omezení možnosti zprostředkovatelů úvěru
vázaných k jednomu nebo několika věřitelům účtovat
spotřebitelům poplatky.

V některých členských státech mohou zprostředkovatelé
úvěru využívat služeb jmenovaných zástupců, kteří
vykonávají činnosti jejich jménem. Členské státy by
měly mít možnost zvláštní režim stanovený touto směr
nicí uplatňovat na jmenované zástupce. Členské státy by
však měly mít možnost tento režim nezavádět nebo
umožnit jiným subjektům plnit úlohu srovnatelnou
s úlohou jmenovaných zástupců, jestliže se na tyto
subjekty vztahuje stejný režim jako na zprostředkovatele
úvěru. Pravidla pro jmenované zástupce stanovená v této
směrnici neukládají členským státům povinnost, aby
jmenovaným zástupcům umožnily působit v jejich juris
dikci, nejsou-li považováni za zprostředkovatele úvěru
podle této směrnice.
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(71)

V zájmu zajištění účinného dohledu příslušných orgánů
nad zprostředkovateli úvěru by mělo být zprostředkova
teli úvěru, který je právnickou osobou, uděleno opráv
nění k činnosti v členském státě, v němž má sídlo. Zpro
středkovateli úvěru, který není právnickou osobou, by
mělo být oprávnění k činnosti uděleno v členském státě,
v němž má ústředí. Kromě toho by členské státy měly
vyžadovat, aby se ústředí zprostředkovatele úvěru vždy
nacházelo v jeho domovském členském státě a aby tam
skutečně vykonával činnost.

(72)

Požadavky na udělení oprávnění k činnosti by měly
zprostředkovatelům úvěru umožnit působit v jiných člen
ských státech v souladu se zásadami svobody usazování
a volného pohybu služeb, pokud byl dodržen odpovída
jící oznamovací postup mezi příslušnými orgány.
I v případech, kdy se členské státy rozhodnou udělit
oprávnění k činnosti všem jednotlivým pracovníkům
zprostředkovatele úvěru, by se oznámení úmyslu posky
tovat služby mělo týkat zprostředkovatele úvěru, a nikoli
jednotlivého zaměstnance. Tato směrnice poskytuje
rámec k tomu, aby všichni zprostředkovatelé úvěru
s oprávněním k činnosti včetně těch, kteří jsou vázáni
pouze k jednomu věřiteli, působili po celé Unii, avšak
neposkytuje stejný rámec pro jmenované zástupce.
Jmenovaní zástupci, kteří si přejí působit v jiném člen
ském státě, by v těchto případech museli splnit poža
davky pro udělení oprávnění k činnosti zprostředkova
telů úvěru stanovené v této směrnici.

(73)

V některých členských státech mohou zprostředkovatelé
úvěru vykonávat své činnosti v souvislosti se smlouvami
o úvěru, které nabízejí neúvěrové instituce i úvěrové
instituce. Měla by platit zásada, že zprostředkovatelé
úvěru s oprávněním k činnosti mohou působit na
celém území Unie. Udělení oprávnění k činnosti přísluš
nými orgány domovského členského státu by však zpro
středkovatelům úvěru nemělo umožňovat, aby své služby
v souvislosti se smlouvami o úvěru nabízenými neúvěro
vými institucemi poskytovali spotřebiteli v členském
státě, v němž takovéto neúvěrové instituce působit
nesmějí.

(74)

Členské státy by měly mít možnost stanovit, že osoby,
které při své profesionální činnosti vykonávají zprostřed
kování úvěrů pouze příležitostně, jako jsou právníci či
notáři, nepodléhají řízení o udělení oprávnění k činnosti
obsaženému v této směrnici, pokud je tato profesionální
činnost upravena předpisy a dotyčné předpisy příleži
tostný výkon činností při zprostředkování úvěrů nevylu
čují. Toto osvobození od řízení o udělení oprávnění
k činnosti stanoveného v této směrnici by však mělo
znamenat, že tyto osoby nemohou využívat režimu
jednotného pasu podle této směrnice. Osoby, které
v rámci své profesionální činnosti příležitostně pouze
seznámí spotřebitele s určitým věřitelem či zprostředko
vatelem úvěru nebo na ně spotřebitele odkáží, například
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mimosoudní systémy zodpovědné za vyřizování sporů
spotřebitelů s poskytovateli finančních služeb.

tím, že se mu zmíní o existenci určitého věřitele či zpro
středkovatele úvěru nebo určitého druhu produktu
tohoto věřitele nebo zprostředkovatele úvěru, aniž
provádějí další reklamu nebo se zapojují do prezentace,
nabízení, přípravy nebo uzavírání smlouvy o úvěru, by
pro účely této směrnice neměly být považovány za zpro
středkovatele úvěru. Za zprostředkovatele úvěru pro
účely této směrnice by neměli být považováni ani
dlužníky, kteří smlouvu o úvěru pouze převedou na
spotřebitele jako postoupení závazku, aniž vykonávají
jakoukoli jinou činnost zprostředkování úvěru.

(78)

Aby byla zajištěna rovnost podmínek mezi věřiteli
a podpořena finanční stabilita, měly by členské státy do
doby, než budou přijata další harmonizační opatření,
zajistit, aby byla zavedena příslušná opatření pro udělo
vání oprávnění k činnosti neúvěrovým institucím posky
tujícím smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení
a pro dohled nad těmito institucemi. V souladu se
zásadou proporcionality by v této směrnici neměly být
stanoveny podrobné podmínky pro udělování oprávnění
k činnosti věřitelů poskytujících tyto smlouvy o úvěru,
kteří nejsou úvěrovými institucemi podle nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne
26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na
úvěrové instituce a investiční podniky (1), a pro dohled
nad těmito věřiteli. Počet těchto institucí působících
v současnosti v Unii, jejich podíl na trhu a počet člen
ských států, ve kterých aktivně působí, jsou omezené,
zejména od doby finanční krize. Ze stejného důvodu
by se tato směrnice neměla týkat ani zavedení jedno
tného „pasu“ pro tyto instituce.

Za účelem zajištění důsledné harmonizace a zohlednění
vývoje na trzích se smlouvami o úvěru, vývoje úvěrových
produktů nebo vývoje hospodářských podmínek a za
účelem podrobnější specifikace určitých požadavků obsa
žených v této směrnici by měla být na Komisi přenesena
pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290
Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde
o změnu standardního znění či pokynů k vyplnění
ESIP a změny poznámek či aktualizací předpokladů
používaných pro výpočet roční procentní sazby nákladů.
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v přenesené
pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné
dokumenty předávány souběžně, včas a vhodným
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(79)

Aby se usnadnilo přeshraniční poskytování služeb zpro
středkovatelů úvěru, za účelem spolupráce, výměny infor
mací a řešení sporů mezi příslušnými orgány, by přísluš
nými orgány odpovědnými za udělování oprávnění
k činnosti zprostředkovatelů úvěru měly být ty, které
vystupují pod záštitou Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví) (dále jen
„Evropský orgán pro bankovnictví“), jak je stanoveno
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví) (2), nebo jiné vnitrostátní orgány, jestliže
s orgány vystupujícími pod záštitou Evropského orgánu
pro bankovnictví spolupracují při plnění svých úkolů
podle této směrnice.

(80)

Členské státy by měly určit příslušné orgány oprávněné
k tomu, aby zajistily a vynucovaly dodržování této směr
nice, a zajistit, aby měly veškeré vyšetřovací a donucovací
pravomoci i přiměřené zdroje nezbytné k plnění svých
úkolů. Příslušné orgány by mohly v souvislosti s určitými
aspekty této směrnice jednat prostřednictvím podání
k soudům příslušným k přijetí právního rozhodnutí,
a to i v řízení o opravném prostředku. Členské státy
by tak zejména v případech, kdy byla ustanovení této
směrnice provedena v občanském právu, mohly vynuco
vání jejich dodržování přenechat výše uvedeným
subjektům a soudům. Členské státy měly mít možnost
určit různé příslušné orgány, aby vynucovaly dodržování
velmi rozmanitých povinností stanovených touto směr
nicí. Pro některá ustanovení by mohly členské státy určit
například orgány příslušné pro vynucování dodržování
práva v oblasti ochrany spotřebitele, zatímco pro jiná
ustanovení by mohly určit orgány obezřetnostního
dohledu. Možností určit různé příslušné orgány by
neměly být dotčeny povinnosti týkající se průběžného
dohledu a spolupráce mezi příslušnými orgány, jak
stanoví tato směrnice.

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení vnit
rostátních právních předpisů přijatých na základě této
směrnice a zajistit jejich uplatňování. I když je volba
sankcí i nadále na členských státech, stanovené sankce
by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Spotřebitelé by měli mít přístup k mimosoudním
postupům vyřizování stížností a zjednávání nápravy
v případě řešení sporů mezi věřiteli a spotřebiteli
i mezi zprostředkovateli úvěru a spotřebiteli vzniklých
z práv a povinností stanovených touto směrnicí. Členské
státy by měly zajistit, aby účast v těchto postupech alter
nativního řešení sporů nebyla pro věřitele a zprostředko
vatele úvěru dobrovolná. V zájmu zajištění hladkého
fungování postupů alternativního řešení sporů v případě
přeshraniční činnosti by členské státy měly vyžadovat,
aby subjekty odpovědné za mimosoudní vyřizování stíž
ností a mimosoudní zjednávání nápravy spolupracovaly,
a k takové spolupráci je vybízet. V této souvislosti by
měly být subjekty pro mimosoudní vyřizování stížností
a mimosoudní zjednávání nápravy v členských státech
vybízeny k tomu, aby se zapojily do sítě pro řešení
finančních sporů FIN-NET, kterou tvoří vnitrostátní

(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
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Účinné fungování této směrnice a pokrok při vytváření
vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele
v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení
bude třeba přezkoumat. Přezkum by měl mimo jiné
obsáhnout posouzení dodržování této směrnice a jejího
dopadu, posouzení toho, zda je její oblast působnosti
i nadále přiměřená, analýzu poskytování smluv o úvěru
neúvěrovými institucemi, posouzení potřeby dalších
opatření včetně jednotného pasu pro neúvěrové instituce
a prozkoumání nezbytnosti stanovit další práva a povin
nosti týkající se období po uzavření smluv o úvěru.

Je pravděpodobné, že činnost jednotlivých členských
států samotných povede k nejednotným pravidlům, což
může ohrozit fungování vnitřního trhu nebo vytvořit
další překážky jeho fungování. Jelikož cíle této směrnice,
totiž vytvoření efektivního a konkurenčního vnitřního
trhu se smlouvami o úvěru na nemovitosti určené
k bydlení, který se vyznačuje vysokou úrovní ochrany
spotřebitele, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni
členských států, a proto jej může být z důvodu účinnosti
opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie
přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity
stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Členské státy se mohou rozhodnout, že některé prvky, na
něž se tato směrnice vztahuje, například posouzení
úvěruschopnosti spotřebitele, provedou ve svém obezřet
nostním právu, zatímco jiné prvky, například povinnosti
spojené s odpovědným přijímáním úvěru, provedou
v občanském právu, trestním právu nebo právu
zaměřeném na boj proti podvodům.

Členské státy se v souladu se společným politickým
prohlášením členských států a Komise o informativních
dokumentech ze dne 28. září 2011 (1) zavázaly, že
v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních
přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním
právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu
mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými
částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem
provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě
této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto
dokumentů za odůvodněné.

Evropský inspektor ochrany údajů zaujal stanovisko dne
25. července 2011 (2), vycházející z čl. 28 odst. 2 naří
zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze
dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvi
slosti se zpracováním osobních údajů orgány a institu
cemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3),

(1) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
(2) Úř. věst. C 377, 23.12.2011, s. 5.
(3) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA 1
PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A PŘÍSLUŠNÉ
ORGÁNY

Článek 1
Předmět
Tato směrnice stanoví společný rámec pro některé aspekty práv
ních a správních předpisů členských států týkající se smluv
o spotřebitelském úvěru zajištěném zástavním právem nebo
jinak se týkající nemovitosti určené k bydlení, včetně povinnosti
provést před poskytnutím úvěru posouzení úvěruschopnosti,
jakožto základ pro to, aby byly v členských státech vytvořeny
účinné standardy pro poskytování úvěrů na nemovitosti určené
k bydlení, a dále pro některé obezřetnostní a dohledové poža
davky, včetně požadavků souvisejících s usazováním zprostřed
kovatelů úvěru, jmenovaných zástupců a neúvěrových institucí
a s dohledem nad nimi.

Článek 2
Úroveň harmonizace
1.
Tato směrnice nebrání členským státům, aby v zájmu
ochrany spotřebitelů zachovaly nebo zavedly přísnější ustano
vení, jsou-li tato ustanovení v souladu s jejich povinnostmi
vyplývajícími z práva Unie.

2.
Bez ohledu na odstavec 1 členské státy ve svém vnitros
tátním právu neponechají nebo nezavedou ustanovení odchylná
od čl. 14 odst. 2 a části A přílohy II, pokud jde o standard
poskytování předsmluvních informací prostřednictvím evrop
ského standardizovaného informačního přehledu (dále jen
„ESIP“), a od čl. 17 odst. 1 až 5, 7 a 8 a přílohy I, pokud jde
o společný a konzistentní unijní standard výpočtu roční
procentní sazby nákladů.

Článek 3
Oblast působnosti
1.

Tato směrnice se vztahuje na

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem
k nemovitosti určené k bydlení nebo jiným srovnatelným
zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovi
tosti určené k bydlení nebo které jsou zajištěny právem
k nemovitosti určené k bydlení, a

b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je nabytí nebo zachování
vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projek
tované budově.
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Tato směrnice se nevztahuje na
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obývána jakožto dům, byt nebo jiné obydlí a má být jakožto
dům, byt nebo jiné obydlí obývána na základě nájemní
smlouvy;

a) smlouvy o úvěru založené na jištění nemovitosti, u nichž
věřitel

i) vyplácí úvěr formou jednorázové částky, pravidelných
plateb nebo jiným způsobem a výměnou získá určitou
částku plynoucí z výnosu z budoucího prodeje nemovi
tosti určené k bydlení nebo práva souvisejícího s touto
nemovitostí a

ii) nebude požadovat úplné splacení úvěru, než u spotřebitele
nastane jedna nebo několik blíže určených životních
událostí, které stanoví členské státy, pokud spotřebitel
neporuší smluvní povinnosti způsobem, který věřiteli
umožňuje smluvní vztah z dané smlouvy o úvěru ukon
čit;

b) smlouvy o úvěru, kde úvěr poskytuje zaměstnavatel svým
zaměstnancům v rámci vedlejší činnosti a kde je smlouva
o úvěru bezúročná nebo s ročními procentními sazbami
nákladů nižšími, než jsou sazby převažující na trhu,
a které nejsou obecně nabízeny veřejnosti;

c) smlouvy o úvěru, u nichž je úvěr poskytnut bezúročně a bez
jakýchkoli jiných poplatků s výjimkou úhrady nákladů přímo
spojených se zajištěním úvěru;

d) smlouvy o úvěru ve formě možnosti přečerpání, kde úvěr
musí být splacen do jednoho měsíce;

e) smlouvy o úvěru, které jsou výsledkem urovnání dosaženého
před soudem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem;

c) tuto směrnici na smlouvy o úvěru související s úvěry posky
tovanými omezenému okruhu osob na základě právního
předpisu pro účely obecného zájmu a zcela bezúročně
nebo za nižších výpůjčních úrokových sazeb, než jaké
převažují na trhu, nebo na základě jiných podmínek, jež
jsou pro spotřebitele výhodnější než podmínky převažující
na trhu, a za výpůjčních úrokových sazeb, které nejsou vyšší,
než jaké převažují na trhu;

d) tuto směrnici na překlenovací úvěry;

e) tuto směrnici na smlouvy o úvěru, u nichž je věřitelem
organizace spadající do oblasti působnosti čl. 2 odst. 5 směr
nice 2008/48/ES.

4.
Členské státy, které využijí možnost uvedenou v odst. 3
písm. b), zajistí, aby byla u tohoto druhu úvěrů uplatňována
vhodná vnitrostátní úprava.

5.
Členské státy, které využijí možnost uvedenou v odst. 3
písm. c) nebo e), zajistí uplatňování přiměřených alternativních
mechanismů, jež zabezpečí, aby spotřebitelé obdrželi v před
smluvní fázi včas informace o hlavních rysech, rizicích a nákla
dech těchto smluv o úvěru a aby reklama na tyto smlouvy
o úvěru byla přiměřená, jasná a nezavádějící.

Článek 4
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:

f) smlouvy o úvěru, které se vztahují k bezplatně odložené
platbě stávajícího dluhu a které nespadají do působnosti
odst. 1 písm. a).

3.

1) „spotřebitelem“ spotřebitel ve smyslu čl. 3 písm. a) směr
nice 2008/48/ES;

Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat

a) články 11 a 14 a přílohu II na spotřebitelské smlouvy
o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem nebo jiným
srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě
na nemovitosti určené k bydlení nebo které jsou zajištěny
právem k nemovitosti určené k bydlení, jejichž účelem není
nabytí nebo zachování práva k této nemovitosti, jestliže tyto
členské státy na takové smlouvy o úvěru uplatňují články 4
a 5 a přílohy II a III směrnice 2008/48/ES;

b) tuto směrnici na smlouvy o úvěru související s nemovitostí,
jestliže smlouva o úvěru stanoví, že nemovitost nesmí
spotřebitelem nebo jeho rodinným příslušníkem nikdy

2) „věřitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která při výkonu
své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo
slibuje poskytnout úvěr spadající do oblasti působnosti
podle článku 3;

3) „smlouvou o úvěru“ smlouva, na jejímž základě věřitel
poskytuje nebo slibuje poskytnout spotřebiteli úvěr spada
jící do oblasti působnosti článku 3 ve formě odložené
platby, půjčky nebo jiné podobné finanční služby;

4) „doplňkovou službou“ služba nabízená spotřebiteli ve
spojení se smlouvou o úvěru;
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5) „zprostředkovatelem úvěru“ fyzická nebo právnická osoba,
která nejedná jako věřitel nebo notář nebo pouze přímo či
nepřímo neseznámí spotřebitele s určitým věřitelem nebo
zprostředkovatelem úvěru a která při výkonu své živnosti,
podnikání nebo povolání za odměnu, která může mít peně
žitou anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční podobu,
a) spotřebitelům předkládá nebo nabízí smlouvy o úvěru;
b) pomáhá spotřebitelům v souvislosti se smlouvami
o úvěru prováděním přípravných prací nebo jiných
předsmluvních administrativních činností, než jsou
činnosti uvedené v písmeni a), nebo
c) uzavírá smlouvy o úvěru se spotřebiteli jménem věřitele;
6) „skupinou“ skupina věřitelů, kteří mají být konsolidováni za
účelem sestavování konsolidované účetní závěrky ve smyslu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze
dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konso
lidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách
některých forem podniků (1);
7) „vázaným zprostředkovatelem úvěru“ jakýkoli zprostředko
vatel úvěru, který jedná jménem a na plnou a bezpod
mínečnou odpovědnost
a) jediného věřitele;
b) jediné skupiny nebo
c) určitého počtu věřitelů nebo skupin, který nepředstavuje
většinu na trhu;
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činností, jež jsou předmětem této směrnice, nebo které
v průběhu těchto činností přicházejí do styku se spotře
biteli;

b) všechny fyzické osoby pracující pro jmenovaného
zástupce, které přicházejí do styku se spotřebiteli
v průběhu činností, jež jsou předmětem této směrnice;

c) všechny fyzické osoby, které přímo řídí fyzické osoby
uvedené v písmenech a) a b) nebo na ně dohlížejí;

12) „celkovou výší úvěru“ celková výše úvěru ve smyslu čl. 3
písm. l) směrnice 2008/48/ES;

13) „celkovými náklady úvěru pro spotřebitele“ celkové náklady
úvěru pro spotřebitele ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice
2008/48/ES, včetně nákladů na ocenění nemovitosti, je-li
pro získání úvěru nezbytné, avšak bez evidenčních
poplatků za převod vlastnictví nemovitosti. Vyloučeny
jsou veškeré částky splatné spotřebitelem v důsledku nepl
nění závazků stanovených ve smlouvě o úvěru;

14) „celkovou částkou splatnou spotřebitelem“ celková částka
splatná spotřebitelem ve smyslu čl. 3 písm. h) směrnice
2008/48/ES;

15) „roční procentní sazbou nákladů“ celkové náklady úvěru
pro spotřebitele vyjádřené jako roční procento celkové
výše úvěru, případně včetně nákladů uvedených v čl. 17
odst. 2, jež se na ročním základě rovná současné hodnotě
všech budoucích nebo stávajících závazků (čerpání, splátek
a poplatků) dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem;

8) „jmenovaným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba,
která vykonává činnosti uvedené v bodě 5 a která jedná
jménem a na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost jedi
ného zprostředkovatele úvěru;

16) „výpůjční úrokovou sazbou“ výpůjční úroková sazba ve
smyslu čl. 3 písm. j) směrnice 2008/48/ES;

9) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst.
1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

17) „posouzením úvěruschopnosti“ hodnocení vyhlídky, že
dluh vyplývající ze smlouvy o úvěru bude splacen;

10) „neúvěrovou institucí“ jakýkoli věřitel, který není úvěrovou
institucí;

18) „trvalým nosičem“ trvalý nosič ve smyslu čl. 3 písm. m)
směrnice 2008/48/ES;

11) „pracovníky“:
19) „domovským členským státem“:
a) všechny fyzické osoby pracující pro věřitele nebo zpro
středkovatele úvěru, které jsou přímo zapojeny do
(1) Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.

a) členský stát, v němž má věřitel nebo zprostředkovatel
úvěru, který je fyzickou osobou, ústředí;
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b) členský stát, v němž má věřitel nebo zprostředkovatel
úvěru, který je právnickou osobou, sídlo, nebo jestliže
podle svého použitelného vnitrostátního práva žádné
sídlo nemá, členský stát, v němž má ústředí;

20) „hostitelským členským státem“ členský stát jiný než
domovský členský stát, ve kterém má věřitel nebo zpro
středkovatel úvěru pobočku nebo v němž poskytuje služby;

21) „poradenskými službami“ poskytování individuálních
doporučení spotřebiteli ohledně jedné či více transakcí
týkajících se smlouvy o úvěru; tato činnost je oddělena
od poskytnutí úvěru i od činností při zprostředkování
úvěru uvedených v bodě 5;

22) „příslušným orgánem“ orgán, který členský stát určí jako
příslušný v souladu s článkem 5;

23) „překlenovacím úvěrem“ smlouva o úvěru, která buď nemá
pevně stanovenou dobu trvání, nebo má být splacena
během dvanácti měsíců, a kterou spotřebitel používá jako
dočasné finanční řešení při přechodu k jinému mechanismu
financování v souvislosti s nemovitostí;

24) „podmíněným závazkem nebo zárukou“ smlouva o úvěru,
která funguje jako záruka pro jinou samostatnou, avšak
doplňkovou transakci a u které je jistina zajištěná nemovi
tostí čerpána pouze v případě, že nastane určitá událost
nebo události, jež jsou stanoveny ve smlouvě a jež mohou,
ale nemusí nastat;

25) „smlouvou o úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti“
smlouva o úvěru, u níž se jistina, která má být splacena,
určuje na základě smluvně stanoveného procentního podílu
z hodnoty nemovitosti v okamžiku splácení jistiny;

26) „vázaným prodejem“ nabízení nebo prodej smlouvy
o úvěru v balíčku s dalšími, odlišnými finančními produkty
nebo službami, přičemž smlouva o úvěru není spotřebiteli
samostatně k dispozici;

27) „spojeným prodejem“ nabízení nebo prodej smlouvy
o úvěru v balíčku s dalšími, odlišnými finančními produkty
nebo službami, přičemž uvedená smlouva o úvěru je
spotřebiteli rovněž k dispozici samostatně, avšak nikoli
nutně za stejných podmínek jako při nabídce ve spojení
s doplňkovými službami;
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b) je denominován v jiné měně, než je měna členského
státu, v němž má spotřebitel bydliště.

Článek 5
Příslušné orgány
1.
Členské státy určí vnitrostátní příslušné orgány oprávněné
k tomu, aby zajistily a vynucovaly dodržování této směrnice,
a zajistí, aby měly vyšetřovací a donucovací pravomoci i přimě
řené zdroje, které jsou nezbytné k účinnému a účelnému plnění
jejich úkolů.

Orgány uvedené v prvním pododstavci jsou buď orgány veřejné
moci, nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo orgány
veřejné moci, kterým vnitrostátní právo tuto pravomoc výslovně
svěřuje. Nejsou jimi věřitelé, zprostředkovatelé úvěru nebo
jmenovaní zástupci.

2.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány, všechny osoby,
které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány, jakož i audi
toři a znalci pověření příslušnými orgány byli vázáni služebním
či profesním tajemstvím. Žádné důvěrné informace, které získají
při výkonu svých služebních povinností, nesmějí sdělit jiné
osobě nebo orgánu jinak než v souhrnné nebo obecné podobě,
aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem nebo
touto směrnicí. To však nebrání příslušným orgánům ve
výměně nebo předávání důvěrných informací v souladu s vnit
rostátním právem a právem Unie.

3.
Členské státy zajistí, aby orgány příslušnými pro zajištění
a vynucování dodržování článků 9, 29, 32, 33, 34 a 35 této
směrnice byly jedny nebo obojí z následujících:

a) příslušné orgány ve smyslu čl. 4 bodu 2 nařízení (EU)
č. 1093/2010;

b) orgány jiné než příslušné orgány uvedené v písmeni a),
jestliže vnitrostátní právní či správní předpisy vyžadují, aby
tyto orgány spolupracovaly s příslušnými orgány uvedenými
v písmeni a), kdykoli je to nutné k plnění jejich úkolů podle
této směrnice, a to i za účelem spolupráce s Evropským
orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví)
(dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“), jak vyžaduje
tato směrnice.

28) „úvěrem v cizí měně“ smlouva o úvěru, kde úvěr

a) je denominován v jiné měně, než ve které má spotře
bitel příjem nebo ve které drží aktiva, z nichž má být
úvěr splácen, nebo

4.
Členské státy uvědomí Komisi a Evropský orgán pro
bankovnictví o určení příslušných orgánů i jakýchkoli změnách
v tomto určení a uvedou rozdělení povinností mezi různé
příslušné orgány. První oznámení se uskuteční co nejdříve
a nejpozději 21. března 2016.
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5.
Svou pravomoc příslušné orgány vykonávají v souladu
s vnitrostátním právem buď

a) přímo v rámci vlastní pravomoci nebo pod soudním
dohledem nebo

b) prostřednictvím podání k soudům příslušným k přijetí
nezbytného rozhodnutí, a to i v řízení o opravném
prostředku, není-li návrhu na přijetí nezbytného rozhodnutí
vyhověno, s výjimkou článků 9, 29, 32, 33, 34 a 35.

6.
Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán,
zajistí členský stát zřetelné vymezení povinností těchto orgánů
a úzkou spolupráci mezi nimi, aby mohly své příslušné povin
nosti efektivně vykonávat.

7.
Komise nejméně jednou ročně zveřejní seznam přísluš
ných orgánů v Úředním věstníku Evropské unie a na své interne
tové stránce jej průběžně aktualizuje.

KAPITOLA 2

28.2.2014

spotřebiteli nebo při plnění smlouvy o úvěru jednal čestně,
přiměřeně, transparentně a profesionálně a zohledňoval práva
a zájmy spotřebitele. Při poskytování či zprostředkování úvěru
nebo poskytování poradenských služeb o úvěru a případně
doplňkových služeb se vychází z informací o situaci spotřebi
tele, z veškerých zvláštních požadavků, které spotřebitel sdělil,
a z přiměřených předpokladů o rizicích, kterým může být
spotřebitel po celou dobu trvání smlouvy o úvěru vystaven.
Při poskytování poradenských služeb se mimoto vychází z infor
mací požadovaných v čl. 22 odst. 3 písm. a).

2.
Členské státy zajistí, aby způsob, jakým věřitelé odměňují
své pracovníky a zprostředkovatele úvěru, a způsob, jakým
zprostředkovatelé úvěru odměňují své pracovníky a jmenované
zástupce, nebránil dodržení povinnosti stanovené v odstavci 1.

3.
Členské státy zajistí, aby při stanovování a uplatňování
zásad odměňování pracovníků odpovědných za posuzování
úvěruschopnosti dodržovali věřitelé způsobem a v rozsahu,
který je přiměřený jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze,
rozsahu a složitosti jejich činností, tato pravidla:

a) zásady odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik
a jsou s ním v souladu a nepovzbuzují k podstupování
rizik překračujících úroveň rizika tolerovaného věřitelem;

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 6
Finanční vzdělávání spotřebitelů
1.
Členské státy prosazují opatření na podporu vzdělávání
spotřebitelů ve vztahu k zodpovědnému přijímání úvěrů a řízení
dluhu, zejména v souvislosti se smlouvami o hypotečním úvěru.
Pro orientaci spotřebitelů, zejména těch, kteří si hypoteční úvěr
berou poprvé, jsou nezbytné jasné a obecné informace o procesu
poskytování úvěru. Informace o tom, jaká vodítka jim mohou
poskytnout organizace spotřebitelů a vnitrostátní orgány jsou
rovněž nezbytné.

2.
Komise zveřejní vyhodnocení finančního vzdělávání, které
je spotřebitelům v členských státech k dispozici, a nalezne
příklady osvědčených postupů, které by bylo možné dále
rozvíjet s cílem zvýšení finanční informovanosti spotřebitelů.

KAPITOLA 3
PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA VĚŘITELE,
ZPROSTŘEDKOVATELE ÚVĚRU A JMENOVANÉ ZÁSTUPCE

Článek 7
Kodex chování při poskytování úvěru spotřebitelům
1.
Členské státy vyžadují, aby věřitel, zprostředkovatel úvěru
nebo jmenovaný zástupce při tvorbě úvěrového produktu nebo
poskytování úvěru, zprostředkování úvěru či poskytování pora
denských služeb o úvěru a případně doplňkových služeb

b) zásady odměňování jsou v souladu s obchodní strategií, cíli,
hodnotami a dlouhodobými zájmy věřitele a zahrnují
opatření na předcházení střetu zájmů, zejména stanovením
toho, že odměňování není závislé na počtu nebo podílu
akceptovaných žádostí o úvěr.

4.
Členské státy zajistí, aby v případě, že věřitelé, zprostřed
kovatelé úvěrů nebo jmenovaní zástupci poskytují poradenské
služby, nebyla struktura odměňování pracovníků zapojených do
těchto služeb na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším
zájmu spotřebitele, a zejména nebyla závislá na prodejních
cílech. V zájmu dosažení tohoto cíle mohou členské státy
nadto zakázat provize, které věřitel platí zprostředkovateli
úvěru.

5.
Členské státy mohou uložit zákaz nebo omezení plateb
spotřebitele věřiteli nebo zprostředkovateli úvěru před
uzavřením smlouvy o úvěru.

Článek 8
Povinnost bezplatně poskytovat informace spotřebiteli
Členské státy zajistí, aby informace poskytované spotřebitelům
na základě požadavků této směrnice byly spotřebitelům posky
továny bezplatně.
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Článek 9
Požadavky na znalosti a odbornou způsobilost pracovníků
1.
Členské státy zajistí, aby věřitelé, zprostředkovatelé úvěru
a jmenovaní zástupci u svých pracovníků vyžadovali náležitou
a průběžně aktualizovanou úroveň znalostí a odborné způsobi
losti v oblasti tvorby, nabízení nebo poskytování smluv o úvěru,
výkonu činností při zprostředkování úvěrů uvedených v čl. 4
bodu 5 nebo poskytování poradenských služeb. Tam, kde
uzavření smlouvy o úvěru zahrnuje i související doplňkovou
službu, jsou vyžadovány také příslušné znalosti a odborná
způsobilost týkající se dané doplňkové služby.

KAPITOLA 4
INFORMACE

A

POSTUPY PŘEDCHÁZEJÍCÍ
SMLOUVY O ÚVĚRU

UZAVŘENÍ

Článek 10
Obecná ustanovení použitelná na reklamu a marketing
Aniž je dotčena směrnice 2005/29/ES, vyžadují členské státy,
aby veškerá reklamní a marketingová komunikace týkající se
smluv o úvěru byla přiměřená, jasná a nezavádějící. Zejména
jsou zakázány formulace, které mohou u spotřebitele vyvolat
falešná očekávání ohledně dostupnosti nebo nákladů úvěru.
Článek 11

2.
S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 domovské
členské státy stanoví minimální požadavky na znalosti
a odbornou způsobilost pracovníků věřitelů, zprostředkovatelů
úvěru a jmenovaných zástupců v souladu se zásadami uvede
nými v příloze III.

3.
Poskytuje-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru své služby
na území jednoho nebo několika dalších členských států

i) prostřednictvím pobočky, odpovídá za stanovení minimál
ních požadavků na znalosti a odbornou způsobilost pracov
níků pobočky hostitelský členský stát,

ii) na základě volného pohybu služeb, odpovídá za stanovení
minimálních požadavků na znalosti a odbornou způsobilost
pracovníků v souladu s přílohou III domovský členský stát.
U požadavků uvedených v příloze III odstavci 1 písm. b), c),
e) a f) však může minimální požadavky na znalosti
a odbornou způsobilost stanovit hostitelský členský stát.

4.
Členské státy zajistí, aby na dodržování požadavků stano
vených v odstavci 1 dohlížely příslušné orgány a aby měly
pravomoc od věřitelů, zprostředkovatelů úvěru a jmenovaných
zástupců vyžadovat předložení důkazů, jež pro takový dohled
považuje příslušný orgán za nezbytné.

Standardní informace uváděné v reklamě
1.
Členské státy zajistí, aby jakákoli reklama na smlouvy
o úvěru, jež uvádí úrokovou sazbu nebo jakékoli číselné údaje
o nákladech úvěru pro spotřebitele, uváděla standardní infor
mace v souladu s tímto článkem.
Členské státy mohou stanovit, že se první pododstavec nepo
užije, pokud vnitrostátní právo vyžaduje, aby v reklamách na
smlouvy o úvěru, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli
číselné údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele ve smyslu
prvního pododstavce, byla uváděna roční procentní sazba
nákladů.
2.
Standardní informace musí obsahovat jasným, výstižným
a zřetelným způsobem
a) totožnost věřitele nebo tam, kde je to relevantní, zprostřed
kovatele úvěru nebo jmenovaného zástupce;
b) informaci, že je smlouva o úvěru zajištěna zástavním právem
k nemovitosti určené k bydlení nebo jiným srovnatelným
zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovi
tosti určené k bydlení nebo právem k nemovitosti určené
k bydlení, je-li to relevantní;
c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se uvede, zda je pevná,
pohyblivá nebo kombinací obojího, spolu s údaji o veškerých
poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro
spotřebitele;
d) celkovou výši úvěru;

5.
V zájmu účinného dohledu nad věřiteli a zprostředkovateli
úvěru, kteří poskytují své služby na území jiných členských
států na základě volného pohybu služeb, příslušné orgány hosti
telského a domovského členského státu úzce spolupracují, aby
v oblasti minimálních požadavků na znalosti a odbornou
způsobilost stanovených hostitelským členským státem fungoval
účinný dohled a vymáhání dodržování předpisů. Za tímto
účelem může každý z těchto orgánů přenést určité úkoly
a povinnosti na svůj protějšek.

e) roční procentní sazbu nákladů, která musí být v reklamě
uvedena alespoň stejně zřetelně jako jakékoli úrokové sazby;
f) dobu trvání smlouvy o úvěru, je-li relevantní;
g) výši splátek, je-li relevantní;
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h) celkovou částku splatnou spotřebitelem, je-li relevantní;
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c) uzavření samostatné smlouvy o úvěru ve spojení se
smlouvou o úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti za
účelem získání úvěru.

i) počet splátek, je-li relevantní;
j) upozornění na to, že částku splatnou spotřebitelem by
mohla ovlivnit možná fluktuace směnného kurzu, je-li to
relevantní.
3.
Informace vyjmenované v odstavci 2 mimo písmena a), b)
nebo j) se uvádějí prostřednictvím reprezentativního příkladu
a jsou s ním neustále v souladu. Kritéria pro určení reprezen
tativního příkladu přijmou členské státy.
4.
Je-li pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabíze
ných podmínek spotřebitel povinen uzavřít smlouvu
o doplňkové službě, zejména pojištění, a náklady na tuto službu
nelze určit předem, musí být spolu s roční procentní sazbou
nákladů jasně, výstižně a zřetelně uvedena rovněž povinnost
uzavřít smlouvu o této službě.
5.
Informace uvedené v odstavcích 2 a 4 musí být snadno
čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho, jaké médium je
k reklamě užito.
6.
Členské státy mohou vyžadovat zahrnutí výstižných
a přiměřených upozornění na konkrétní rizika, která jsou se
smlouvami o úvěru spojena. Tyto požadavky oznámí
bezodkladně Komisi.
7.

3.
Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy vázaný
prodej povolit, pokud věřitel může příslušnému orgánu
prokázat, že ze svázaných produktů nebo kategorií produktů,
které nejsou k dispozici samostatně, nabízených za vzájemně
podobných podmínek, mají s náležitým ohledem na dostupnost
a ceny příslušných produktů nabízených na trhu spotřebitelé
zřejmý prospěch. Tento odstavec platí pouze u produktů,
které jsou uvedeny na trh po 20. březnu 2014.

4.
Členské státy mohou věřitelům povolit, aby od spotřebi
telů v souvislosti se smlouvou o úvěru vyžadovali příslušné
pojištění. V těchto případech členské státy zajistí, aby věřitel
akceptoval pojištění od jiného pojistitele, než jakému by sám
dával přednost, pokud dané pojištění poskytuje rovnocennou
úroveň záruky jako pojištění navržené věřitelem.

Článek 13
Všeobecné informace
1.
Členské státy zajistí, aby věřitelé nebo tam, kde je to
relevantní, vázaní zprostředkovatelé úvěru nebo jejich jmeno
vaní zástupci trvale zpřístupnili v papírové podobě nebo na
jiném trvalém nosiči nebo v elektronické podobě jasné a srozu
mitelné všeobecné informace o smlouvách o úvěru. Členské
státy mohou navíc stanovit, aby všeobecné informace zpřístup
ňoval rovněž zprostředkovatel úvěru, který není vázaným zpro
středkovatelem.

Tímto článkem není dotčena směrnice 2005/29/ES.
Tyto všeobecné informace musí obsahovat alespoň
Článek 12
Vázaný a spojený prodej

a) totožnost a poštovní adresu toho, kdo je vydal;

1.
Členské státy umožní spojený prodej, avšak zakáží vázaný
prodej.
b) možné účely použití úvěru;
2.
Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy stanovit,
že věřitelé mohou od spotřebitele, jeho rodinného příslušníka
nebo blízkého příbuzného požadovat
a) otevření nebo vedení platebního nebo spořicího účtu, je-li
jeho jediným účelem shromažďovat peněžní prostředky pro
splácení a obsluhu úvěru, soustředit zdroje za účelem získání
úvěru nebo poskytnout doplňující zajištění věřiteli v případě
prodlení;
b) pořízení nebo vedení investičního produktu nebo produktu
soukromého penzijního spoření, jestliže daný produkt, který
investorovi primárně nabízí příjem v důchodu, slouží také
k poskytnutí doplňujícího zajištění věřiteli v případě
prodlení, ke shromažďování peněžních prostředků pro splá
cení a obsluhu úvěru nebo k soustředění zdrojů za účelem
získání úvěru;

c) formy zajištění, včetně případné možnosti, aby se toto zajiš
tění nacházelo v jiném členském státě;

d) možnou dobu trvání smluv o úvěru;

e) typy dostupné výpůjční úrokové sazby, přičemž se uvede,
zda je pevná, pohyblivá nebo obojí, spolu se stručným
popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvi
sejících důsledků pro spotřebitele;

f)

jsou-li k dispozici úvěry v cizí měně nebo měnách, uvedení
této cizí měny nebo měn včetně vysvětlení důsledků pro
spotřebitele, jestliže je úvěr denominován v cizí měně;
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g) reprezentativní příklad celkové výše úvěru, celkových
nákladů úvěru pro spotřebitele, celkové částky splatné
spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů;

2.
Individuální informace uvedené v odstavci 1 se poskytují
na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím ESIP
obsaženého v příloze II.

h) uvedení možných dalších nákladů, které nejsou do celko
vých nákladů úvěru spotřebitele zahrnuty a které mají být
v souvislosti se smlouvou o úvěru uhrazeny;

3.
Členské státy zajistí, že pokud je spotřebiteli předkládána
nabídka závazná pro věřitele, musí být poskytnuta na papíře
nebo na jiném trvalém nosiči a doplněna o ESIP, jestliže

i)

j)

spektrum různých dostupných možností splácení úvěru
věřiteli (včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek);

tam, kde je to relevantní, jasné a výstižné uvedení toho, že
splnění podmínek smlouvy o úvěru nezaručuje splacení
celkové výše úvěru podle smlouvy o úvěru;

k) popis podmínek přímo souvisejících s předčasným splace
ním;

l)

uvedení toho, zda je nezbytné ocenění nemovitosti, a pokud
ano, kdo za jeho provedení odpovídá a zda z toho vyplývají
pro spotřebitele jakékoli náklady;

m) uvedení doplňkových služeb, které je spotřebitel povinen si
pořídit, aby úvěr získal nebo jej získal za nabízených
podmínek, a tam, kde je to relevantní, upozornění, že
doplňkové služby mohou být zakoupeny u poskytovatele,
který není věřitelem, a

n) obecné upozornění na možné důsledky nedodržení závazků
souvisejících se smlouvou o úvěru.

2.
Členské státy mohou věřitelům uložit povinnost zahrnout
další druhy upozornění, jež jsou v daném členském státě rele
vantní. Tyto požadavky oznámí bezodkladně Komisi.

Článek 14

a) předtím nebyl žádný ESIP spotřebiteli poskytnut nebo
b) vlastnosti nabídky se od informací obsažených v dříve
poskytnutém ESIP liší.
4.
Členské státy mohou stanovit povinné poskytování ESIP
před předložením nabídky závazné pro věřitele. Pokud tak
členský stát stanoví, vyžaduje opětovné poskytnutí ESIP pouze
tehdy, pokud je splněna podmínka odst. 3 písm. b).
5.
Členské státy, ve kterých byl před 20. březnem 2014
zaveden informační přehled splňující přinejmenším tytéž poža
davky na informace, jako jsou požadavky uvedené v příloze II,
mohou pro účely tohoto článku takový přehled i nadále
používat až do 21. března 2019.
6.
Členské státy stanoví dobu alespoň sedmi dní, během níž
bude mít spotřebitel dostatek času porovnat nabídky, posoudit
jejich důsledky a informovaně se rozhodnout.
Členské státy upřesní, zda je doba uvedená v prvním
pododstavci lhůtou na rozmyšlenou před uzavřením smlouvy
o úvěru, nebo lhůtou pro uplatnění práva na odstoupení od
smlouvy o úvěru po jejím uzavření, nebo kombinací obojího.
Jestliže členský stát stanoví lhůtu na rozmyšlenou před
uzavřením smlouvy o úvěru,
a) je nabídka pro věřitele závazná po celou dobu trvání této
lhůty, a

Předsmluvní informace
1.
Členské státy zajistí, aby věřitel a tam, kde je to relevantní,
zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce spotřebiteli
poskytl individuální informace potřebné k porovnání úvěrů,
které jsou na trhu k dispozici, k posouzení jejich důsledků
a k učinění informovaného rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru
uzavře,

a) bez zbytečného odkladu poté, co spotřebitel poskytl
nezbytné informace o svých potřebách, finanční situaci
a preferencích v souladu s článkem 20, a

b) v dostatečném předstihu předtím, než je spotřebitel
smlouvou o úvěru nebo nabídkou vázán.

b) spotřebitel může během této lhůty na rozmyšlenou nabídku
kdykoli přijmout.
Členské státy mohou stanovit, že spotřebitelé nabídku nesmějí
přijmout před uplynutím nejvíce prvních deset dní lhůty na
rozmyšlenou.
Jsou-li výpůjční úroková sazba nebo jiné náklady spojené
s nabídkou určovány na základě prodeje podkladových dluho
pisů nebo jiných nástrojů dlouhodobého financování, mohou
členské státy stanovit, že se výpůjční úroková sazba nebo jiné
náklady mohou od těch, které jsou uvedeny v nabídce, lišit
v závislosti na hodnotě podkladového dluhopisu nebo nástroje
dlouhodobého financování.
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Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle
druhého pododstavce tohoto odstavce, článek 6 směrnice
2002/65/ES se nepoužije.

7.
Jestliže věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel
úvěru nebo jmenovaný zástupce poskytl spotřebiteli ESIP, má se
za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací spotřebiteli
před uzavřením smlouvy na dálku stanovené v čl. 3 odst. 1
směrnice 2002/65/ES; za to, že splnil požadavky čl. 5 odst. 1
uvedené směrnice, se má pouze tehdy, pokud ESIP poskytl
alespoň před uzavřením smlouvy.

8.
Členské státy neupraví vzor ESIP jinak, než jak je stano
veno v příloze II. Veškeré doplňující informace, které věřitel
nebo případně zprostředkovatel úvěru či jmenovaný zástupce
může nebo podle vnitrostátního práva musí spotřebiteli posky
tnout, se poskytují v samostatném dokumentu, který lze k ESIP
připojit.
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vyjmenovaných v čl. 4 bodě 5 poskytl zprostředkovatel úvěru
nebo jmenovaný zástupce spotřebiteli na papíře nebo na jiném
trvalém nosiči alespoň tyto informace:

a) totožnost a poštovní adresu zprostředkovatele úvěru;

b) registr, v němž je zapsán, registrační číslo, bylo-li přiděleno,
a postupy pro ověření této registrace;

c) zda je zprostředkovatel úvěru vázaným zprostředkovatelem
nebo pracuje výhradně pro jednoho nebo několik věřitelů.
Je-li zprostředkovatel úvěru vázaným zprostředkovatelem
nebo pracuje-li výhradně pro jednoho nebo několik věřitelů,
uvede jeho nebo jejich jména či názvy. Zprostředkovatel
úvěru může uvést, že je nezávislý, pokud splňuje podmínky
stanovené v souladu s čl. 22 odst. 4;

d) zda zprostředkovatel úvěru nabízí poradenské služby;

9.
Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravo
moci podle článku 40 za účelem změn standardních formulací
obsažených v části A přílohy II nebo pokynů obsažených v části
B přílohy II s cílem řešit potřebu informací nebo upozornění
v souvislosti s novými produkty, které nebyly nabízeny před
20. březnem 2014. Tyto akty v přenesené pravomoci však
nesmějí měnit strukturu nebo formát ESIP.

10.
V případě hlasové telefonní komunikace podle čl. 3 odst.
3 směrnice 2002/65/ES musí popis hlavních znaků finanční
služby, který má být poskytnut v souladu s čl. 3 odst. 3
písm. b) druhou odrážkou uvedené směrnice, obsahovat mini
málně položky uvedené příloze II v části A oddílech 3 až 6 této
směrnice.

11.
Členské státy zajistí, aby přinejmenším v případech, kdy
neexistuje právo na odstoupení od smlouvy, věřitel nebo tam,
kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru či jmenovaný
zástupce spotřebiteli poskytl kopii návrhu smlouvy o úvěru
v okamžiku předložení nabídky závazné pro věřitele. Jestliže
právo na odstoupení od smlouvy existuje, členské státy zajistí,
aby věřitel nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel
úvěru či jeho jmenovaný zástupce v okamžiku, kdy je před
ložena nabídka závazná pro věřitele, poskytnutí kopie návrhu
smlouvy o úvěru spotřebiteli nabídl.

e) má-li spotřebitel zprostředkovateli úvěru uhradit za jeho
služby poplatek, jeho výši, nebo není-li to možné, způsob
jejího výpočtu;

f) postupy umožňující spotřebitelům nebo dalším zaintereso
vaným stranám interně si stěžovat na zprostředkovatele
úvěru a případně postupy pro mimosoudní vyřizování stíž
ností a zjednávání nápravy;

g) případnou existenci, a je-li známa, výši provizí nebo jiných
finančních pobídek, které má věřitel nebo třetí osoba zpro
středkovateli úvěru zaplatit za služby v souvislosti se
smlouvou o úvěru. Není-li v okamžiku poskytnutí těchto
informací výše známa, informuje zprostředkovatel úvěru
spotřebitele, že bude skutečná částka později uvedena v ESIP.

2.
Zprostředkovatelé úvěru, kteří nejsou vázanými zprostřed
kovateli, ale přijímají provizi od jednoho nebo více věřitelů,
spotřebitele na jeho žádost informují o různých úrovních
provize, kterou jim platí jednotliví věřitelé poskytující smlouvy
o úvěru, jež jsou spotřebiteli nabízeny. Spotřebitel musí být
informován o tom, že má právo si tyto informace vyžádat.

3.
Jestliže zprostředkovatel úvěru účtuje spotřebiteli poplatek
a navíc od věřitele nebo třetí osoby přijímá provizi, vysvětlí
spotřebiteli, zda tato provize bude či nebude zčásti nebo
v plné výši od poplatku odečtena.

Článek 15
Informační požadavky týkající se zprostředkovatelů úvěru
a jmenovaných zástupců
1.
Členské státy zajistí, aby v dostatečném předstihu
před výkonem kterékoli z činností při zprostředkování úvěru

4.
Členské státy zajistí, aby v případě, že má spotřebitel
uhradit zprostředkovateli úvěru za jeho služby poplatek, zpro
středkovatel úvěru sdělil tento poplatek věřiteli pro účely
výpočtu roční procentní sazby nákladů.
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5.
Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatel úvěru zajistil,
že jeho jmenovaný zástupce při navázání styku s jakýmkoli
spotřebitelem nebo před obchodováním s ním kromě informací
povinně uváděných podle tohoto článku sdělí, v jaké funkci
jedná a kterého zprostředkovatele úvěru zastupuje.

Článek 16
Náležité vysvětlení
1.
Členské státy zajistí, aby věřitelé a tam, kde je to rele
vantní, zprostředkovatelé úvěru nebo jmenovaní zástupci
poskytli spotřebiteli náležité vysvětlení týkající se navrhovaných
smluv o úvěru a jakýchkoli doplňkových služeb, aby byl
schopen posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru
a doplňkové služby vyhovují jeho potřebám a finanční situaci.

Toto vysvětlení obsahuje zejména, jsou-li relevantní,
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2.
Náklady na otevření a vedení zvláštního účtu, na použí
vání platebních prostředků pro operace a čerpání na tomto účtu
a další náklady spojené s platebními operacemi se zahrnou do
celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, jestliže je otevření
nebo vedení účtu povinné pro získání úvěru nebo pro jeho
získání za nabízených podmínek.

3.
Výpočet roční procentní sazby nákladů je založen na
předpokladu, že smlouva o úvěru zůstane platná po dohod
nutou dobu a že věřitel a spotřebitel splní závazky podle
podmínek a ve lhůtách stanovených ve smlouvě o úvěru.

4.
V případě smluv o úvěru obsahujících ustanovení umož
ňující změny výpůjční úrokové sazby a případně poplatků, které
jsou zahrnuty do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je
v době výpočtu číselně vyjádřit, se roční procentní sazba
nákladů počítá s využitím předpokladu, že výpůjční úroková
sazba a další poplatky zůstanou pevné ve vztahu k úrovni
stanovené při uzavření smlouvy.

a) předsmluvní informace, které mají být poskytnuty podle

i) článku 14 v případě věřitelů,

ii) článků 14 a 15 v případě zprostředkovatelů úvěru nebo
jmenovaných zástupců;

b) základní rysy navržených produktů;

c) konkrétní důsledky, které mohou mít nabízené produkty pro
spotřebitele, včetně důsledků prodlení spotřebitele při splá
cení, a

d) jsou-li se smlouvou o úvěru spojeny doplňkové služby, zda
lze jednotlivé složky balíčku samostatně ukončit a jaké
důsledky by to pro spotřebitele mělo.

2.
Členské státy mohou upravit způsob a rozsah poskytování
vysvětlení podle odstavce 1, jakož i to, kdo je poskytuje, podle
konkrétních okolností souvisejících se situací, ve které je
smlouva o úvěru nabízena, komu je nabízena a jaký druh
úvěru je nabízen.

5.
V případě smluv o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná
výpůjční úroková sazba na počáteční období alespoň pěti let,
na jehož konci se sjednává nová pevná výpůjční úroková sazba
na další významně dlouhé období, zahrnuje výpočet doplňkové,
ilustrativní roční procentní sazby nákladů uváděné v ESIP pouze
počáteční období s pevnou sazbou a vychází z předpokladu, že
na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je zbýva
jící jistina splacena.

6.
Umožňuje-li smlouva o úvěru změny ve výpůjční úrokové
sazbě, členské státy zajistí, aby byl spotřebitel přinejmenším
prostřednictvím ESIP informován o možných důsledcích těchto
změn pro splatné částky a pro roční procentní sazbu nákladů.
Za tímto účelem se spotřebiteli poskytne doplňková roční
procentní sazba nákladů, která ilustruje možná rizika související
s významným zvýšením výpůjční úrokové sazby. Není-li pro
výpůjční úrokovou sazbu stanovena horní hranice, musí být
tato informace doprovázena upozorněním zdůrazňujícím, že
se celkové náklady úvěru pro spotřebitele vyjádřené roční
procentní sazbou nákladů mohou změnit. Toto ustanovení se
nepoužije na smlouvy o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná
výpůjční úroková sazba na počáteční období alespoň pěti let,
na jehož konci se sjednává nová pevná výpůjční úroková sazba
na další významně dlouhé období, pro které se v ESIP stanoví
doplňková, ilustrativní roční procentní sazba nákladů.

7.
Kde je to relevantní, použijí se při výpočtu roční procentní
sazby nákladů dodatečné předpoklady uvedené v příloze I.

KAPITOLA 5
ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ

Článek 17
Výpočet roční procentní sazby nákladů
1.
Roční procentní sazba nákladů se vypočítá podle matema
tického vzorce uvedeného příloze I.

8.
Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 40 za účelem změn poznámek nebo
aktualizace předpokladů používaných k výpočtu roční procentní
sazby nákladů podle přílohy I, zejména pokud poznámky nebo
předpoklady stanovené v tomto článku a v příloze I nepostačují
k výpočtu roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem
nebo již nevyhovují obchodní situaci na trhu.
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KAPITOLA 6
POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI

28.2.2014

úvěruschopnost spotřebitele znovu posouzena na základě aktu
álních informací, nebyl-li tento dodatečný úvěr předpokládán
a zahrnut v původním posouzení úvěruschopnosti.

Článek 18
Povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele
1.
Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru
věřitel důkladně posoudil úvěruschopnost spotřebitele. Při
tomto posuzování se náležitě zohlední faktory, které jsou rele
vantní pro ověření pravděpodobnosti, že spotřebitel své závazky
ze smlouvy o úvěru splní.

7.

Tímto článkem není dotčena směrnice 95/46/ES.

Článek 19
Oceňování nemovitostí

2.
Členské státy zajistí, aby byly stanoveny, dokumentovány
a zachovávány postupy a informace, na nichž se toto posouzení
zakládá.

3.
Při posuzování úvěruschopnosti však nelze spoléhat
převážně na to, že hodnota nemovitosti určené k bydlení
převyšuje výši úvěru, nebo na předpoklad, že její hodnota
vzroste, není-li účelem smlouvy o úvěru výstavba nebo rekon
strukce nemovitosti určené k bydlení.

4.
Členské státy zajistí, aby v případě, že věřitel smlouvu
o úvěru se spotřebitelem uzavře, nemohl následně tuto smlouvu
zrušit nebo změnit v neprospěch spotřebitele z toho důvodu, že
posouzení úvěruschopnosti bylo provedeno nesprávně. Tento
odstavec se nepoužije, pokud se prokáže, že spotřebitel vědomě
neposkytl informace ve smyslu článku 20 nebo že poskytl
informace nepravdivé.

1.
Členské státy zajistí, aby byly na jejich území vytvořeny
spolehlivé standardy oceňování nemovitostí určených k bydlení
pro účely poskytování hypotečních úvěrů. Členské státy
vyžadují, aby věřitelé zajistili používání uvedených standardů,
jestliže ocenění nemovitosti provádějí sami, nebo aby podnikli
přiměřené kroky k zajištění toho, že uvedené standardy budou
použity, provádí-li ocenění třetí osoba. Jsou-li regulací nezávis
lých odhadců provádějících oceňování nemovitostí pověřeny
vnitrostátní orgány, zajistí, aby tito odhadci dodržovali platná
vnitrostátní pravidla.

2.
Členské státy zajistí, aby interní i externí odhadci provádě
jící oceňování nemovitostí byli odborně způsobilí a dostatečně
nezávislí na procesu poskytování úvěru, a mohli tak poskytnout
nestranné a objektivní ocenění, které musí být zdokumentováno
na trvalém nosiči a jehož záznam musí věřitel uchovávat.

Článek 20
Poskytování informací o spotřebiteli a jejich ověřování
5.

Členské státy zajistí, aby

a) věřitel dal spotřebiteli úvěr k dispozici pouze tehdy, pokud
výsledek posouzení úvěruschopnosti napovídá, že závazky ze
smlouvy o úvěru budou pravděpodobně splaceny tak, jak
smlouva požaduje;

b) věřitel spotřebitele předem informoval v souladu s článkem
10 směrnice 95/46/ES o tom, že bude vyhledávat v databázi;

c) v případě zamítnutí žádosti o úvěr věřitel spotřebitele
neprodleně informoval o tomto zamítnutí, a pokud uvedené
rozhodnutí vychází z automatizovaného zpracování údajů,
i o této skutečnosti. Pokud je zamítnutí založeno na výsled
cích vyhledávání v databázi, věřitel spotřebitele rovněž infor
muje o výsledcích tohoto vyhledávání a sdělí mu údaje
o použité databázi.

6.
Členské státy zajistí, aby po uzavření smlouvy o úvěru
byla před jakýmkoli významným zvýšením celkové výše úvěru

1.
Posouzení úvěruschopnosti podle článku 18 se provádí na
základě nezbytných, dostačujících a přiměřených informací
o příjmech a výdajích spotřebitele a o jeho dalších finančních
a ekonomických poměrech. Věřitel tyto informace získá z rele
vantních vnitřních či vnějších zdrojů, mimo jiné i od spotřebi
tele, a to včetně informací poskytnutých zprostředkovateli úvěru
nebo jmenovanému zástupci v průběhu procesu žádání o úvěr.
Tyto informace musí být náležitě ověřeny, mimo jiné v případě
nutnosti také použitím nezávisle ověřitelné dokumentace.

2.
Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé úvěru nebo
jmenovaní zástupci správně předkládali nezbytné informace
získané od spotřebitele příslušnému věřiteli, a umožnili mu
tak posouzení úvěruschopnosti provést.

3.
Členské státy zajistí, aby věřitelé v předsmluvní fázi jasně
a přímo stanovili nutné informace a nezávisle ověřitelné důkazy,
které musí spotřebitel poskytnout, a lhůty, v nichž tak musí
učinit. Tato žádost o informace musí být přiměřená a omezit
se na to, co je nezbytné k řádnému posouzení úvěruschopnosti.
Členské státy věřitelům povolí žádat o vysvětlení informací
obdržených v reakci na uvedenou žádost, je-li to k posouzení
úvěruschopnosti nezbytné.
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Členské státy nedovolí, aby věřitel smluvní vztah ze smlouvy
o úvěru ukončil z toho důvodu, že informace poskytnuté
spotřebitelem před jejím uzavřením byly neúplné.

Druhý pododstavec členským státům nebrání v tom, aby věřiteli
povolily smluvní vztah ze smlouvy o úvěru ukončit, pokud se
prokáže, že spotřebitel informace vědomě neposkytl nebo
poskytl informace nepravdivé.

4.
Členské státy disponují opatřeními k zajištění toho, aby si
spotřebitelé byli vědomi nutnosti poskytnout v reakci na žádost
podle odst. 3 prvního pododstavce pravdivé informace a aby
tyto informace byly úplné v míře, v jaké je to pro řádné posou
zení úvěruschopnosti nezbytné. Věřitel, zprostředkovatel úvěru
nebo jmenovaný zástupce spotřebitele upozorní, že nebude-li
věřitel schopen posouzení úvěruschopnosti provést, protože se
spotřebitel rozhodne neposkytnout k tomu nezbytné informace
či ověření, není možné úvěr poskytnout. Toto upozornění lze
poskytnout ve standardizované formě.

5.
Tímto článkem není dotčena směrnice 95/46/ES, zejména
její článek 6.

KAPITOLA 7
PŘÍSTUP K DATABÁZÍM

Článek 21

L 60/59

2.
Členské státy zajistí, aby před poskytnutím poradenských
služeb nebo případně před uzavřením smlouvy o poskytnutí
poradenských služeb poskytl věřitel, zprostředkovatel úvěru
nebo jmenovaný zástupce spotřebiteli na papíře nebo jiném
trvalém nosiči tyto informace:

a) zda bude doporučení vycházet ze zvážení pouze vlastní řady
produktů v souladu s odst. 3 písm. b) nebo širokého spektra
produktů z celého trhu v souladu s odst. 3 písm. c), tak aby
spotřebitel porozuměl tomu, na jakém základě je doporučení
učiněno;

b) výši případných poplatků, které má spotřebitel za poskytnutí
poradenských služeb uhradit, nebo ji pokud v okamžiku
poskytnutí informací nelze zjistit, způsob jejího výpočtu.

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) mohou
být spotřebiteli poskytnuty formou doplňujících předsmluvních
informací.

3.
Jsou-li spotřebitelům poskytovány poradenské služby,
členské státy vedle požadavků stanovených v článcích 7 a 9
zajistí, aby

Přístup k databázím
1.
Každý členský stát zajistí pro všechny věřitele ze všech
členských států přístup k databázím používaným v daném člen
ském státě k posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů a za
výhradním účelem kontroly plnění jejich úvěrových závazků
po dobu trvání smlouvy o úvěru. Podmínky přístupu musí
být nediskriminační.

a) věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce
získal nezbytné informace o osobní a finanční situaci spotře
bitele, jeho preferencích a cílech, a mohl mu tak doporučit
vhodné smlouvy o úvěru. Toto posouzení musí vycházet
z informací, které jsou v daném okamžiku aktuální,
a musí zohlednit přiměřené předpoklady ohledně rizik pro
situaci spotřebitele po celou dobu trvání navrhované
smlouvy o úvěru;

2.
Odstavec 1 se použije na databáze spravované soukro
mými úvěrovými kancelářemi nebo agenturami, jež referují
o úvěrech, i na veřejné registry.

3.

Tímto článkem není dotčena směrnice 95/46/ES.

b) věřitel, vázaný zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný
zástupce vázaného zprostředkovatele úvěru zvážil dostatečně
velký počet smluv o úvěru ve své nabídce produktů
a doporučil z ní jednu nebo několik smluv o úvěru vhod
ných s ohledem na potřeby a finanční a osobní situaci
spotřebitele;

KAPITOLA 8
PORADENSKÉ SLUŽBY

Článek 22
Standardy poradenských služeb
1.
Členské státy zajistí, aby věřitel, zprostředkovatel úvěru
nebo jmenovaný zástupce výslovně informoval spotřebitele
v rámci dané transakce, zda spotřebiteli jsou nebo mohou být
poskytovány poradenské služby.

c) zprostředkovatel úvěru, který není vázaným zprostředkova
telem, nebo jmenovaný zástupce zprostředkovatele úvěru,
který není vázaným zprostředkovatelem, zvážil dostatečně
velký počet smluv o úvěru, které jsou k dispozici na trhu,
a doporučil z nich jednu nebo několik smluv o úvěru vhod
ných s ohledem na potřeby a finanční a osobní situaci
spotřebitele;
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d) věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce
jednal v nejlepším zájmu spotřebitele tím, že

i) se informuje o potřebách a situaci spotřebitele a

ii) doporučí vhodné smlouvy o úvěru v souladu s písmeny
a), b) a c) a

e) věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce
poskytl spotřebiteli záznam svého doporučení v papírové
podobě nebo na jiném trvalém nosiči.

4.
Členské státy mohou zakázat používání výrazů „poraden
ství“, „poradce“ nebo obdobných výrazů, jestliže spotřebitelům
poskytuje poradenské služby věřitel, vázaný zprostředkovatel
úvěru nebo jmenovaný zástupce vázaného zprostředkovatele
úvěru.

Pokud členské státy používání výrazů „poradenství“ a „poradce“
nezakáží, uloží pro používání slovních spojení „nezávislé pora
denství“ nebo „nezávislý poradce“ věřitelem, zprostředkovatelem
úvěru nebo jmenovaným zástupcem poskytujícím poradenské
služby tyto podmínky:

a) věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce
musí zvážit dostatečně velký počet smluv o úvěru, které
jsou k dispozici na trhu, a

b) věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce
nesmí být za tyto poradenské služby odměňován jedním
nebo více věřiteli.

Druhý pododstavec písm. b) se použije, pouze pokud je
zvažován menší počet věřitelů než většina na trhu.

Členské státy mohou pro používání slovních spojení „nezávislé
poradenství“ nebo „nezávislý poradce“ věřitelem, zprostředkova
telem úvěru nebo jmenovaným zástupcem stanovit přísnější
požadavky, včetně zákazu odměňování věřitelem.

5.
Členské státy mohou stanovit, že věřitel, zprostředkovatel
úvěru a jmenovaný zástupce má povinnost spotřebitele varovat,
pokud z určité smlouvy o úvěru může pro spotřebitele
vzhledem k jeho finanční situaci vyplývat specifické riziko.

6.
Členské státy zajistí, aby poradenské služby poskytovali
pouze věřitelé, zprostředkovatelé úvěru nebo jmenovaní
zástupci.

28.2.2014

Členské státy mohou rozhodnout, že první pododstavec nepo
užijí u osob

a) vykonávajících činnosti při zprostředkování úvěru uvedené
v čl. 4 bodě 5 nebo poskytujících poradenské služby,
pokud je vykonávají nebo poskytují příležitostně v rámci
určité profesionální činnosti, jež se řídí právními nebo správ
ními předpisy nebo etickým kodexem pro danou profesi,
které výkon těchto činností nebo poskytování těchto služeb
nevylučují;

b) poskytujících poradenské služby v rámci řízení stávajícího
dluhu, které jsou konkurzními správci, pokud se daná
činnost řídí právními nebo správními předpisy, nebo veřejné
či dobrovolnické služby dluhového poradenství, které nejsou
provozovány na komerčním základě, nebo

c) poskytujících poradenské služby, které nejsou věřitelem,
zprostředkovatelem úvěru ani jmenovaným zástupcem,
pokud těmto osobám udělil oprávnění k činnosti a dohlíží
na ně příslušný orgán v souladu s požadavky na zprostřed
kovatele úvěru podle této směrnice.

Osoby požívající výjimky podle druhého pododstavce nemají
právo podle čl. 32 odst. 1 poskytovat služby na celém území
Unie.

7.
Tímto článkem není dotčen článek 16 ani pravomoc člen
ských států zajistit, aby měli spotřebitelé k dispozici služby,
které jim pomohou porozumět svým finančním potřebám
i tomu, jakými druhy produktů lze pravděpodobně těmto
potřebám vyhovět.

KAPITOLA 9
ÚVĚRY V CIZÍ MĚNĚ A ÚVĚRY S POHYBLIVOU ÚROKOVOU
SAZBOU

Článek 23
Úvěry v cizí měně
1.
Členské státy zajistí, aby v případech, kdy se smlouva
o úvěru týká úvěru v cizí měně, existoval v okamžiku jejího
uzavření vhodný právní rámec, jenž přinejmenším zajistí, že

a) spotřebitel má právo za stanovených podmínek změnit
měnu, v níž je podle smlouvy o úvěru poskytnut nebo
vyjádřen úvěr, na jinou měnu nebo

b) existují jiné mechanismy k omezení kurzového rizika, jemuž
je spotřebitel na základě smlouvy o úvěru vystaven.
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Jinou měnou ve smyslu odst. 1 písm. a) je buď
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Článek 24
Úvěry s pohyblivou úrokovou sazbou

a) měna, ve které má spotřebitel primárně příjem nebo ve které
drží aktiva, z nichž má být úvěr splácen, jak bylo uvedeno
v době, kdy bylo provedeno nejaktuálnější posouzení úvěru
schopnosti ve vztahu ke smlouvě o úvěru, nebo

b) měna členského státu, v němž spotřebitel buď měl bydliště
v okamžiku uzavření smlouvy o úvěru, nebo má bydliště
v současnosti.

Členské státy mohou upřesnit, zda má spotřebitel k dispozici
obě možnosti uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b),
nebo jen jednu z nich, nebo mohou ponechat na věřiteli, aby
určil, zda má spotřebitel k dispozici obě možnosti uvedené
v prvním pododstavci písm. a) a b), nebo jen jednu z nich.

Stanoví-li smlouva o úvěru pro úvěr pohyblivou úrokovou
sazbu, členské státy zajistí, aby

a) veškeré indexy či referenční sazby používané pro výpočet
výpůjční úrokové sazby byly pro strany smlouvy o úvěru
i příslušné orgány jasné, dostupné, objektivní a ověřitelné a

b) o indexech používaných pro výpočet výpůjční úrokové sazby
uchovávali jejich poskytovatelé nebo věřitelé záznamy.

KAPITOLA 10
ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLUV O ÚVĚRU A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

Článek 25
Předčasné splacení

3.
Má-li spotřebitel právo v souladu s odst. 1 písm. a) změnit
měnu, v níž je podle smlouvy o úvěru poskytnut nebo vyjádřen
úvěr, na jinou měnu, členské státy zajistí, aby směnným kurzem
pro tuto změnu byl tržní směnný kurz platný v den žádosti
o změnu měny, není-li ve smlouvě o úvěru stanoveno jinak.

4.
Členské státy zajistí, aby v případě úvěru v cizí měně
věřitel dotyčného spotřebitele pravidelně v papírové podobě
nebo na jiném trvalém nosiči upozorňoval přinejmenším tehdy,
jestliže se hodnota celkové částky splatné spotřebitelem, kterou
zbývá splatit, nebo pravidelných splátek odchýlí o více než
20 % od hodnoty vypočtené za použití směnného kurzu mezi
měnou smlouvy o úvěru a měnou příslušného členského státu
platného v okamžiku uzavření smlouvy o úvěru. V tomto
upozornění musí být spotřebitel informován o zvýšení celkové
částky splatné spotřebitelem, o případném právu na změnu
měny a o podmínkách, za jakých lze změnu měny provést,
a musí mu být vysvětleny veškeré další použitelné mechanismy
k omezení kurzového rizika, jemuž je vystaven.

5.
Členské státy mohou dále upravit úvěry v cizí měně, neníli taková právní úprava uplatňována se zpětnou působností.

6.
O mechanismech použitelných podle tohoto článku musí
být spotřebitel informován v ESIP a ve smlouvě o úvěru. Není-li
ve smlouvě o úvěru stanoveno omezení kurzového rizika,
jemuž je spotřebitel vystaven, na fluktuaci směnného kurzu
nižší než 20 %, musí tato smlouva obsahovat ilustrativní příklad
dopadu 20 % fluktuace směnného kurzu.

1.
Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel právo zcela nebo
zčásti splnit své závazky ze smlouvy o úvěru před jejím vyprše
ním. V těchto případech má spotřebitel nárok na snížení celko
vých nákladů úvěru pro spotřebitele, jež sestává z úroku
a nákladů za zbývající dobu trvání smlouvy.

2.
Členské státy mohou stanovit, že výkon práva uvedeného
v odstavci 1 podléhá určitým podmínkám. Tyto podmínky
mohou obsahovat časová omezení spojená s uplatněním tohoto
práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu výpůjční
úrokové sazby či na okamžiku, kdy spotřebitel toto právo
uplatní, nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých
může být právo uplatněno.

3.
Členské státy mohou stanovit, že věřitel má v odůvodně
ných případech nárok na spravedlivé a objektivní odškodnění za
případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru,
avšak nesmí uložit spotřebiteli sankci. Odškodnění v této souvi
slosti nesmí převýšit finanční ztrátu věřitele. S výhradou uvede
ných podmínek mohou členské státy stanovit, že odškodnění
nesmí přesáhnout určitou výši nebo že je povoleno pouze po
určitou dobu.

4.
Chce-li spotřebitel své závazky ze smlouvy o úvěru splnit
před jejím vypršením, poskytne mu věřitel na papíře nebo na
jiném trvalém nosiči neprodleně po obdržení žádosti informace
nezbytné ke zvážení této možnosti. Tyto informace musí přinej
menším obsahovat vyčíslení toho, jaké důsledky bude pro
spotřebitele mít splnění závazků před vypršením smlouvy
o úvěru, a zřetelně uvést veškeré použité předpoklady. Veškeré
použité předpoklady musí být přiměřené a zdůvodnitelné.
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5.
Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je
dohodnuta pevná výpůjční úroková sazba, může členský stát
uplatnění práva uvedeného v odstavci 1 podmínit existencí
oprávněného zájmu spotřebitele.

28.2.2014

Článek 28
Prodlení spotřebitele a realizace zástavy
1.
Členské státy přijmou opatření podporující věřitele v tom,
aby postupovali s přiměřenou shovívavostí, než zahájí řízení za
účelem realizace zástavy.

Článek 26
Flexibilní a spolehlivé trhy
1.
Členské státy musí mít vhodné mechanismy k zajištění
toho, aby byly nároky ve vztahu k zajištění věřitelem nebo
jeho jménem vymahatelné. Členské státy rovněž zajistí, aby
věřitelé vedli vhodné záznamy o druzích nemovitostí přijíma
ných jako zajištění i o souvisejících uplatňovaných zásadách
poskytování hypoték.

2.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění vhod
ného statistického sledování trhu s nemovitostmi určenými
k bydlení, a to i pro účely dohledu nad trhem, ve vhodných
případech podporou rozvoje a používání konkrétních veřejných,
soukromých nebo obojích cenových indexů.

Článek 27
Informace o změnách výpůjční úrokové sazby
1.
Členské státy zajistí, aby věřitel spotřebitele informoval na
papíře nebo na jiném trvalém nosiči o každé změně výpůjční
úrokové sazby předtím, než tato změna nabude účinnosti.
Informace musí zahrnovat přinejmenším výši splátek po nabytí
účinnosti nové výpůjční úrokové sazby a v případě, že dochází
k jejich změně, i údaje o počtu a četnosti splátek.

2.
Členské státy však mohou povolit, aby se smluvní strany
ve smlouvě o úvěru dohodly, že informace uvedené v odstavci 1
mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně, jestliže je změna
výpůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby, nová
referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace
o nové referenční sazbě jsou zpřístupněny v prostorách věřitele
a společně s novou výší pravidelných splátek individuálně
sděleny spotřebiteli.

2.
Členské státy mohou vyžadovat, aby v případě, že věřitel
může stanovit a uložit spotřebiteli poplatky z prodlení, nebyly
tyto poplatky vyšší, než je nezbytné k náhradě nákladů, které
věřiteli v důsledku selhání vznikly.

3.
Členské státy mohou povolit, aby věřitelé uložili spotřebi
teli v případě prodlení další poplatky. V takovém případě
stanoví členské státy pro tyto poplatky horní hranici.

4.
Členské státy nebrání stranám smlouvy o úvěru v tom,
aby si výslovně sjednaly, že ke splacení úvěru postačuje vrácení
zajištění, jeho převod nebo převod výnosů z jeho prodeje věři
teli.

5.
Jestliže má cena získaná za nemovitost vliv na částku,
kterou spotřebitel dluží, musí mít členské státy postupy nebo
opatření umožňující, aby byla za realizovanou zástavu získána
nejlepší dosažitelná cena.

Zbývá-li po realizaci zástavy nesplacený dluh, členské státy
zajistí, aby byla v zájmu ochrany spotřebitelů zavedena opatření
usnadňující splácení.

KAPITOLA 11

3.
Věřitel může i nadále spotřebitele informovat pravidelně
v případech, kdy změna výpůjční úrokové sazby není závislá na
změně referenční sazby, jestliže to před 20. březnem 2014 bylo
povoleno vnitrostátním právem.

POŽADAVKY NA VÝKON ČINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELŮ
ÚVĚRU A JMENOVANÝCH ZÁSTUPCŮ A NA DOHLED NAD
NIMI

Článek 29
Udělování oprávnění k činnosti zprostředkovatelům úvěru

4.
Pokud se změny výpůjční úrokové sazby stanovují
prostřednictvím aukce na kapitálových trzích, a věřitel tedy
nemůže spotřebitele informovat o změně předtím, než nabude
účinnosti, informuje ho v papírové podobě nebo na jiném
trvalém nosiči o nadcházející aukci v dostatečném předstihu
před jejím konáním a naznačí, jaký dopad na výpůjční
úrokovou sazbu by mohla mít.

1.
Zprostředkovatelům úvěru musí být pro výkon všech
nebo některých činností při zprostředkování úvěru uvedených
v čl. 4 bodě 5 nebo poskytování poradenských služeb uděleno
příslušným orgánem jejich domovského členského státu řádné
oprávnění. Jestliže členský stát umožňuje využívání jmenova
ných zástupců podle článku 31, nevyžaduje, aby takovému
jmenovanému zástupci bylo rovněž uděleno oprávnění
k činnosti zprostředkovatele úvěru podle tohoto článku.
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2.
Členské státy zajistí, aby udělení oprávnění k činnosti
zprostředkovatelů úvěru bylo vedle požadavků podle článku 9
podmíněno také splněním alespoň těchto profesních poža
davků:

a) Zprostředkovatelé úvěru musí mít pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu povolání na územích, kde
nabízejí služby, nebo jinou srovnatelnou záruku splnění
závazku z porušení povinné péče při výkonu povolání.
V případě vázaných zprostředkovatelů úvěru však může
domovský členský stát stanovit, že toto pojištění nebo srov
natelnou záruku může poskytnout věřitel, jehož jménem je
daný zprostředkovatel úvěru oprávněn jednat.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat, a pokud je to
nezbytné, měnit regulační technické normy, jež stanoví mini
mální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky
podle prvního pododstavce tohoto písmene. Tyto regulační
technické normy se přijímají v souladu s články 10 až 14
nařízení (EU) č. 1093/2010.

Evropský orgán pro bankovnictví vypracuje návrhy regulač
ních technických norem s cílem stanovit minimální peněžní
částku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu povolání nebo srovnatelné záruky podle prvního
pododstavce tohoto písmene a předloží je Komisi do 21. září
2014. Evropský orgán pro bankovnictví přezkoumá,
a pokud to bude nezbytné, vypracuje návrhy regulačních
technických norem pozměňující minimální peněžní částku
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
povolání nebo srovnatelné záruky podle prvního
pododstavce tohoto písmene a předloží je Komisi poprvé
do 21. března 2018 a následně každé dva roky.

b) Fyzická osoba zřízená jako zprostředkovatel úvěru, členové
představenstva či správní rady zprostředkovatele úvěru zříze
ného jako právnická osoba a fyzické osoby s rovnocennými
úkoly u zprostředkovatele úvěru, který je právnickou
osobou, ale nemá představenstvo či správní radu, musí mít
dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít záznam v trestním
rejstříku nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde
o závažné majetkové trestné činy nebo činy související
s činností ve finančnictví, a nesměli se v minulosti dostat
do úpadku, ledaže byli rehabilitováni v souladu s vnitro
státním právem.

c) Fyzická osoba zřízená jako zprostředkovatel úvěru, členové
představenstva či správní rady zprostředkovatele úvěru zříze
ného jako právnická osoba a fyzické osoby s rovnocennými
úkoly u zprostředkovatele úvěru, který je právnickou
osobou, ale nemá představenstvo či správní radu, musí mít
příslušnou úroveň znalostí a odborné způsobilosti v oblasti
smluv o úvěru. Příslušnou úroveň znalostí a odborné způso
bilosti stanoví domovský členský stát v souladu se zásadami
stanovenými v příloze III.
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3.
Členské státy zajistí zveřejnění kritérií, která stanovily pro
zprostředkovatele úvěru nebo pracovníky věřitele ke splnění
požadavků na jejich odbornou způsobilost.

4.
Členské státy zajistí, aby byli všichni zprostředkovatelé
úvěru s oprávněním k činnosti zapsáni do registru vedeného
u příslušného orgánu jejich domovského členského státu bez
ohledu na to, zda jsou zřízeni jako fyzické či právnické osoby.
Členské státy zajistí, aby byl registr zprostředkovatelů úvěru
průběžně aktualizován a byl veřejně přístupný on-line.

Registr zprostředkovatelů úvěru musí obsahovat alespoň tyto
informace:

a) jména osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkování.
Členské státy mohou rovněž vyžadovat registraci všech fyzic
kých osob, které v podniku, jenž vykonává činnost zpro
středkování úvěrů, přicházejí do styku s klienty;

b) členské státy, kde zprostředkovatel úvěru podniká na základě
pravidel pro svobodu usazování nebo volný pohyb služeb,
o nichž zprostředkovatel úvěru informoval příslušný orgán
domovského členského státu v souladu s čl. 32 odst. 3;

c) zda je zprostředkovatel úvěru vázaným zprostředkovatelem
úvěru, či nikoli.

Členské státy, které se rozhodnou využít možnosti podle článku
30, zajistí, aby byl v registru uveden věřitel, jehož jménem
vázaný zprostředkovatel úvěru jedná.

Členské státy, které se rozhodnou využít možnosti podle článku
31, zajistí, aby byl v registru uveden zprostředkovatel úvěru
nebo v případě jmenovaného zástupce vázaného zprostředko
vatele úvěru věřitel, jehož jménem jmenovaný zástupce jedná.

5.

Členské státy zajistí, aby se

a) ústředí každého zprostředkovatele úvěru, který je právnickou
osobou, nacházelo v témže členském státě jako jeho sídlo,
pokud podle vnitrostátního práva sídlo má;

b) ústředí každého zprostředkovatele úvěru, který není práv
nickou osobou, nebo každého zprostředkovatele úvěru,
který je právnickou osobou, ale podle vnitrostátních práv
ních předpisů dotyčného státu nemá sídlo, nacházelo v člen
ském státě, v němž skutečně vykonává svou hlavní činnost.
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6.
Každý členský stát zřídí jediné informační místo umožňu
jící rychlý a snadný přístup veřejnosti k informacím ve vnitro
státním registru, který se sestavuje elektronicky a průběžně
aktualizuje. Tato informační místa rovněž poskytují identifikační
údaje příslušným orgánům každého členského státu.

Evropský orgán pro bankovnictví na svých internetových strán
kách zveřejní hypertextové či jiné odkazy na toto informační
místo.

7.
Domovský členský stát zajistí, aby všichni zprostředkova
telé úvěru a jmenovaní zástupci, kteří mají oprávnění k činnosti,
neustále splňovali požadavky uvedené v odstavci 2. Tímto
odstavcem nejsou dotčeny články 30 a 31.

8.
Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat tento
článek na osoby vykonávající činnosti při zprostředkování úvěru
uvedené v čl. 4 bodě 5, pokud je vykonávají příležitostně
v rámci určité profesionální činnosti, jež se řídí právními
nebo správními předpisy nebo etickým kodexem pro danou
profesi, které výkon těchto činností nevylučují.

9.
Tento článek se nevztahuje na úvěrové instituce povolené
v souladu se směrnicí 2013/36/EU ani na jiné finanční instituce,
které podle vnitrostátního práva podléhají rovnocennému povo
lovacímu a dohledovému režimu.

28.2.2014

Článek 31
Jmenovaní zástupci
1.
Členské státy mohou rozhodnout, že umožní zprostřed
kovateli úvěru ustanovit jmenované zástupce.

Ustanoví-li jmenovaného zástupce vázaný zprostředkovatel
úvěru uvedený v čl. 4 bodu 7 písm. a), zůstává věřitel nadále
plně a bezpodmínečně odpovědný za jakékoli jednání či
opomenutí jmenovaného zástupce, který jedná jménem tohoto
vázaného zprostředkovatele úvěru v oblastech upravených touto
směrnicí. V jiných případech zůstává plně a bezpodmínečně
odpovědný za jakékoli jednání či opomenutí jmenovaného
zástupce, který jedná jeho jménem v oblastech upravených
touto směrnicí, zprostředkovatel úvěru.

2.
Zprostředkovatel úvěru zajistí, aby jeho jmenovaný
zástupce splňoval alespoň požadavky stanovené v čl. 29 odst.
2. Domovský členský stát však může stanovit, že pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
nebo srovnatelnou záruku může poskytnout zprostředkovatel
úvěru, jehož jménem je daný jmenovaný zástupce oprávněn
jednat.

3.
Aniž je dotčen článek 34, sleduje zprostředkovatel úvěru
činnost svého jmenovaného zástupce za účelem zajištění plného
dodržování této směrnice. Zprostředkovatel úvěru zejména
odpovídá za sledování toho, zda jmenovaný zástupce a jeho
pracovníci dodržují požadavky na znalosti a odbornou způso
bilost.

Článek 30
Zprostředkovatelé úvěru vázaní k jedinému věřiteli
1.
Aniž je dotčen čl. 31 odst. 1, mohou členské státy povolit,
aby příslušné orgány udělily oprávnění k činnosti vázanému
zprostředkovateli úvěru uvedenému v čl. 4 bodě 7 písm. a)
prostřednictvím věřitele, jehož jménem tento vázaný zprostřed
kovatel úvěru výhradně jedná.

V těchto případech zůstává věřitel nadále plně a bezpodmínečně
odpovědný za jakékoli jednání či opomenutí vázaného zpro
středkovatele úvěru, který jedná jeho jménem v oblastech upra
vených touto směrnicí. Členské státy od věřitele vyžadují zajiš
tění toho, aby tento vázaný zprostředkovatel úvěru splňoval
alespoň profesní požadavky stanovené v čl. 29 odst. 2.

2.
Aniž je dotčen článek 34, sledují věřitelé činnost vázaného
zprostředkovatele úvěru uvedeného v čl. 4 bodu 7 písm. a) za
účelem zajištění toho, aby tento zprostředkovatel nadále
dodržoval tuto směrnici. Věřitel zejména odpovídá za sledování
toho, zda vázaný zprostředkovatel úvěru a jeho pracovníci
dodržují požadavky na znalosti a odbornou způsobilost.

4.
Členské státy, které rozhodnou, že umožní zprostředko
vateli úvěru ustanovit jmenované zástupce, zřídí veřejný registr
obsahující alespoň informace uvedené v čl. 29 odst. 4. Jmeno
vaní zástupci se zapisují do veřejného registru v členském státě,
v němž jsou usazeni. Registr se pravidelně aktualizuje. Je veřejně
přístupný on-line.

Článek 32
Svoboda usazování a volný pohyb služeb
zprostředkovatelů úvěru
1.
Oprávnění k činnosti zprostředkovatele úvěru stanovené
v čl. 29 odst. 1 vydané příslušným orgánem jeho domovského
členského státu platí pro celé území Unie, aniž se vyžaduje
udělení dalšího oprávnění příslušnými orgány hostitelských
členských států pro výkon činností a poskytování služeb, na
které se vztahuje oprávnění, pokud se původní oprávnění týká
činností, které zprostředkovatel úvěru hodlá vykonávat v hosti
telských členských státech. Zprostředkovatel úvěru však nesmí
poskytovat své služby v souvislosti se smlouvami o úvěru nabí
zenými neúvěrovými institucemi spotřebitelům v členském
státě, v němž takovéto neúvěrové instituce nesmějí působit.
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2.
Jmenovaní zástupci zapsaní do veřejného registru v člen
ských státech využívajících možnosti podle článku 31 nesmějí
vykonávat některé nebo všechny činnosti při zprostředkování
úvěru stanovené v čl. 4 bodě 5 ani poskytovat poradenské
služby v členských státech, v nichž takovíto jmenovaní zástupci
nesmějí působit.

3.
Každý zprostředkovatel úvěru s oprávněním k činnosti,
který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost v jednom nebo
několika členských státech na základě volného pohybu služeb
nebo při založení pobočky, informuje příslušné orgány svého
domovského členského státu.

Do jednoho měsíce poté oznámí tyto příslušné orgány
příslušným orgánům dotčených hostitelských členských států
úmysl zprostředkovatele úvěru a současně o tomto oznámení
vyrozumí dotyčného zprostředkovatele úvěru. Příslušné orgány
domovského členského státu oznámí příslušným orgánům
dotčených hostitelských členských států věřitele, k nimž je zpro
středkovatel úvěru vázán, zda věřitelé nesou plnou a bezpod
mínečnou odpovědnost za jeho činnost. Hostitelský členský stát
informace od domovského členského státu použije k zadání
potřebných údajů do svého registru.

Zprostředkovatel úvěru může zahájit činnost jeden měsíc po
dni, kdy byl příslušnými orgány domovského členského státu
vyrozuměn o oznámení uvedeném v druhém pododstavci.

4.
Předtím, než pobočka zprostředkovatele úvěru zahájí
činnost, nebo do dvou měsíců od obdržení oznámení podle
odst. 3 druhého pododstavce se příslušné orgány hostitelského
členského státu připraví na dohled nad zprostředkovatelem
úvěru v souladu s článkem 34 a v případě potřeby mu sdělí
podmínky, za kterých má být tato činnost v oblastech nehar
monizovaných právem Unie v hostitelském členském státě
vykonávána.

Článek 33
Odnětí oprávnění k činnosti zprostředkovatelů úvěru
1.
Oprávnění k činnosti udělené v souladu s článkem 29
může příslušný orgán domovského členského státu zprostřed
kovateli úvěru odejmout, jestliže zprostředkovatel úvěru

a) se oprávnění k činnosti výslovně vzdá nebo jestliže v před
chozích šesti měsících nevykonával činnosti při zprostředko
vání úvěru uvedené v čl. 4 bodě 5 ani neposkytoval pora
denské služby, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že
v těchto případech se oprávnění k činnosti zrušuje;

b) získal oprávnění k činnosti na základě nepravdivých či
zavádějících prohlášení nebo jinými nedovolenými
prostředky;
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c) již nesplňuje požadavky, za nichž bylo oprávnění k činnosti
uděleno;

d) se dostane do situace, pro kterou vnitrostátní právo stanoví
odnětí oprávnění k činnosti v souvislosti se záležitostmi
mimo oblast působnosti této směrnice;

e) vážně nebo systematicky porušuje předpisy přijaté na
základě této směrnice, které upravují podmínky výkonu
činnosti zprostředkovatelů úvěru.

2.
Jestliže příslušný orgán domovského členského státu zpro
středkovateli úvěru odejme oprávnění k činnosti, vyrozumí
o tom vhodnými prostředky co nejdříve a nejpozději do 14
dnů příslušné orgány hostitelských členských států.

3.
Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé úvěru, kterým
bylo oprávnění k činnosti odňato, byli bez zbytečného odkladu
vymazáni z registru.

Článek 34
Dohled nad zprostředkovateli úvěru a jmenovanými
zástupci
1.
Členské státy zajistí, aby výkon činnosti zprostředkovatelů
úvěru podléhal dohledu příslušných orgánů domovského člen
ského státu.

Domovské členské státy zajistí, aby vázaný zprostředkovatel
úvěru podléhal dohledu přímo nebo v rámci dohledu nad věři
telem, jehož jménem jedná, je-li tímto věřitelem úvěrová insti
tuce povolená v souladu se směrnicí 2013/36/EU nebo jiná
finanční instituce, která podle vnitrostátního práva podléhá
rovnocennému povolovacímu a dohledovému režimu. Posky
tuje-li však vázaný zprostředkovatel úvěru služby v jiném člen
ském státě než domovském, podléhá dohledu přímo.

Domovské členské státy, které umožňují zprostředkovatelům
úvěru jmenovat zástupce podle článku 31, zajistí, aby takový
jmenovaný zástupce podléhal dohledu přímo nebo v rámci
dohledu nad zprostředkovatelem úvěru, jehož jménem jedná.

2.
Příslušné orgány členských států, kde má zprostředkovatel
úvěru pobočku, zajišťují, aby byly služby poskytované zpro
středkovatelem úvěru na daném území v souladu s povinnostmi
stanovenými v čl. 7 odst. 1, v článcích 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 22 a 39 a v předpisech přijatých na jejich základě.
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Jestliže příslušné orgány hostitelského členského státu zjistí, že
zprostředkovatel úvěru s pobočkou na daném území porušuje
předpisy přijaté v daném členském státě na základě čl. 7 odst. 1
a článků 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 a 39, musí
vyžadovat, aby dotyčný zprostředkovatel úvěru tuto protiprávní
situaci ukončil.

Pokud dotyčný zprostředkovatel úvěru nepodnikne potřebné
kroky, přijmou příslušné orgány hostitelského členského státu
veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotyčný zprostředko
vatel úvěru uvedenou protiprávní situaci ukončí. Povahu těchto
opatření sdělí příslušným orgánům domovského členského
státu.

Pokud i přes opatření přijatá hostitelským členským státem
zprostředkovatel úvěru nadále porušuje předpisy uvedené
v prvním pododstavci platné v hostitelském členském státě,
může tento hostitelský členský stát poté, co uvědomí příslušné
orgány domovského členského státu, přijmout vhodná opatření
k tomu, aby zabránil dalšímu protiprávnímu jednání nebo za ně
uložil sankce, a pokud je to nutné, aby zabránil zprostředkova
teli úvěru zahajovat na jeho území další transakce. Komise je
o veškerých těchto opatřeních bez zbytečného odkladu infor
mována.

Pokud s těmito opatřeními hostitelského členského státu
příslušný orgán domovského členského státu nesouhlasí, může
záležitost postoupit Evropskému orgánu pro bankovnictví
a požádat ho o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010. V takovém případě může Evropský orgán pro
bankovnictví postupovat v souladu s pravomocemi, které mu
byly uvedeným článkem svěřeny.

3.
Příslušné orgány členských států, kde se pobočka nachází,
mají právo prověřovat opatření přijatá pobočkou a požadovat
změny, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby splnila své
povinnosti podle odstavce 2 a aby mohl příslušný orgán
domovského členského státu vynucovat dodržování povinností
podle čl. 7 odst. 2, 3 a 4 a předpisů přijatých na jejich základě
v souvislosti se službami poskytovanými pobočkou.

4.
Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu
jasné a prokazatelné důvody učinit závěr, že zprostředkovatel
úvěru činný na jeho území v rámci volného pohybu služeb
porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě
této směrnice nebo že zprostředkovatel úvěru, který má na jeho
území pobočku, porušuje povinnosti vyplývající z předpisů
přijatých na základě této směrnice jiné než uvedené v odstavci
2, postoupí tato zjištění příslušnému orgánu domovského člen
ského státu, jenž učiní vhodná opatření.
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i nadále jedná způsobem, který jasně poškozuje zájmy spotře
bitelů hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhů,
příslušný orgán hostitelského členského státu

a) informuje příslušný orgán domovského členského státu
a poté přijme veškerá vhodná odpovídající opatření nutná
k ochraně spotřebitelů a k zajištění řádného fungování trhů
včetně toho, že zabrání zprostředkovateli úvěru poškozují
címu zájmy spotřebitelů nebo řádné fungování trhů, aby na
jeho území zahajoval další transakce. Komise a Evropský
orgán pro bankovnictví jsou o těchto opatřeních bez zbyteč
ného odkladu informovány;

b) může záležitost postoupit Evropskému orgánu pro bankov
nictví a požádat ho o pomoc v souladu s článkem 19 naří
zení (EU) č. 1093/2010. V takovém případě může Evropský
orgán pro bankovnictví postupovat v souladu s pravomo
cemi, které mu byly uvedeným článkem svěřeny.

5.
Každý členský stát zajistí, aby v případě, že zprostředko
vatel úvěru s oprávněním k činnosti v jiném členském státě
zřídil pobočku na jeho území, mohly příslušné orgány domov
ského členského státu při výkonu svých úkolů a po informování
příslušných orgánů hostitelského členského státu provádět
v této pobočce kontroly na místě.

6.
Rozdělením úkolů mezi členské státy podle tohoto článku
nejsou dotčeny pravomoci členských států v oblastech, na něž
se tato směrnice nevztahuje, v souladu s jejich povinnostmi
vyplývajícími z práva Unie.

KAPITOLA 12
UDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI NEÚVĚROVÝCH
INSTITUCÍ A DOHLED NAD NIMI

Článek 35
Udělování oprávnění k činnosti neúvěrových institucí
a dohled nad nimi
Členské státy zajistí, aby neúvěrové instituce podléhaly odpoví
dajícímu řízení o udělení oprávnění k činnosti, včetně zápisu
neúvěrové instituce do registru, a mechanismu dohledu přísluš
ného orgánu.

KAPITOLA 13
SPOLUPRÁCE

MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY
ČLENSKÝCH STÁTŮ

RŮZNÝCH

Článek 36
Povinnost spolupracovat

Pokud příslušný orgán domovského členského státu nepřijme
žádná opatření do jednoho měsíce od obdržení těchto zjištění
nebo pokud dotyčný zprostředkovatel úvěru i přes opatření
přijatá příslušným orgánem domovského členského státu

1.
Příslušné orgány různých členských států vzájemně spolu
pracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů
podle této směrnice, a využívají své pravomoci stanovené
v této směrnici nebo ve vnitrostátním právu.

28.2.2014
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Příslušné orgány poskytují pomoc příslušným orgánům ostat
ních členských států. Zejména si vyměňují informace a spolupra
cují při vyšetřování nebo činnostech dohledu.

K usnadnění a urychlení spolupráce, a zejména výměny infor
mací, určí členské státy jediný příslušný orgán jako kontaktní
místo pro účely této směrnice. Členské státy sdělí Komisi
a ostatním členským státům názvy orgánů, které určí k přijímání
žádostí o výměnu informací nebo o spolupráci podle tohoto
odstavce.
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b) před orgány dožádaného členského státu již bylo zahájeno
soudní řízení ve vztahu ke stejným osobám a stejným
činům;

c) v dožádaném členském státě již bylo ve vztahu ke stejným
osobám a za stejné činy vydáno pravomocné rozhodnutí.

V případě takového odmítnutí o něm příslušný orgán vyrozumí
dožadující orgán a poskytne co nejpodrobnější informace.

Článek 37
2.
Členské státy přijmou veškerá správní a organizační
opatření, aby usnadnily pomoc stanovenou v odstavci 1.

3.
Příslušné orgány členských států, které byly v souladu
s odstavcem 1 určeny jako kontaktní místa pro účely této
směrnice, si bez zbytečného odkladu vzájemně poskytnou infor
mace vyžadované pro účely plnění úkolů příslušných orgánů
určených v souladu s článkem 5 a stanovené v předpisech
přijatých na základě této směrnice.

Příslušné orgány, které si podle této směrnice vyměňují infor
mace s jinými příslušnými orgány, mohou v okamžiku sdělení
informací uvést, že tyto informace nesmějí být bez jejich výslov
ného souhlasu dále sděleny, a v tom případě lze výměnu těchto
informací provádět výhradně pro účely, pro které tyto orgány
daly souhlas.

Příslušný orgán určený jako kontaktní místo může obdržené
informace předávat ostatním příslušným orgánům, avšak
jiným orgánům nebo fyzickým či právnickým osobám předá
tyto informace pouze s výslovným souhlasem příslušných
orgánů, které informace poskytly, a výhradně pro účely, pro
které tyto orgány daly souhlas, s výjimkou řádně odůvodněných
okolností, kdy ihned uvědomí kontaktní místo, které informace
poskytlo.

4.
Příslušný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o spolu
práci při provádění vyšetřování nebo dohledu nebo o výměnu
informací podle odstavce 3 pouze v případech, kdy

a) by takové vyšetřování, kontrola na místě, dohled nebo
výměna informací mohly nepříznivě ovlivnit svrchovanost,
bezpečnost nebo veřejný pořádek dožádaného členského
státu;

Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých
členských států
Příslušné orgány se mohou na Evropský orgán pro bankovnictví
obrátit v případě, že byla žádost o spolupráci, zejména
o výměnu informací, odmítnuta nebo jí nebylo vyhověno
v přiměřené lhůtě, a požádat jej o pomoc v souladu s článkem
19 nařízení (EU) č. 1093/2010. V takových případech může
Evropský orgán pro bankovnictví postupovat v souladu s pravo
mocemi, které mu byly uvedeným článkem svěřeny, a dotčené
příslušné orgány jsou vázány jakýmkoli jeho závazným rozhod
nutím přijatým v souladu s uvedeným článkem bez ohledu na
to, zda jsou členy Evropského orgánu pro bankovnictví či
nikoli.

KAPITOLA 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38
Sankce
1.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušování
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice
a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňo
vání. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.
Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit
jakoukoli správní sankci, která bude uložena za nedodržení
předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto
zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo
neúměrnou škodu dotčeným osobám.

Článek 39
Mechanismy řešení sporů
1.
Členské státy zajistí zavedení odpovídajících a účinných
postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rámci
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s věřiteli, zpro
středkovateli úvěru a jmenovanými zástupci, které se týkají
smluv o úvěru, přičemž se ve vhodných případech využijí stáva
jící subjekty. Členské státy zajistí, aby byly tyto postupy uplat
nitelné ve vztahu k věřitelům a zprostředkovatelům úvěru a aby
se vztahovaly na činnost jmenovaných zástupců.
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Článek 42

2.
Členské státy od subjektů příslušných pro mimosoudní
urovnávání spotřebitelských sporů vyžadují, aby spolupracovaly
na řešení přeshraničních sporů týkajících se smluv o úvěru.

Článek 40
Výkon přenesené pravomoci
1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena
Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená
v čl. 14 odst. 9 a čl. 17 odst. 8 je Komisi svěřena na dobu
neurčitou počínaje dnem 20. března 2014.

3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravo
moci podle čl. 14 odst. 9 a čl. 17 odst. 8 kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných
aktů v přenesené pravomoci.

4.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně
oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 14 odst. 9
a čl. 17 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu
Evropský parlament či Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud
Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského
parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 41
Závazná povaha této směrnice
Členské státy zajistí, aby

Provedení
1.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. března
2016. Jejich znění neprodleně sdělí Komisi.

2.
Členské státy předpisy uvedené v odstavci 1 použijí ode
dne 21. března 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.

Článek 43
Přechodná ustanovení
1.
Tato směrnice se nevztahuje na smlouvy o úvěru již exis
tující před 21. březnem 2016.

2.
Zprostředkovatelé úvěru, kteří před 21. březnem 2016 již
vykonávali činnosti při zprostředkování úvěru uvedené v čl. 4
bodě 5 a kterým ještě nebylo uděleno oprávnění k činnosti
v souladu s podmínkami stanovenými vnitrostátními právními
předpisy domovského členského státu provádějícími tuto směr
nici, mohou pokračovat ve výkonu těchto činností v souladu
s vnitrostátním právem až do 21. března 2017. Využívá-li zpro
středkovatel úvěru této odchylky, může vykonávat tyto činnosti
pouze ve svém domovském členském státě, pokud současně
nesplňuje nezbytné právní požadavky hostitelských členských
států.

3.
Věřitelé, zprostředkovatelé úvěru nebo jmenovaní zástupci
vykonávající činnosti upravené touto směrnicí před 20. březnem
2014 dosáhnou souladu s vnitrostátními právními předpisy
provádějícími článek 9 do 21. března 2017.

Článek 44
a) se spotřebitelé nemohli vzdát práv, která jsou jim přiznána
vnitrostátními právními předpisy provádějícími tuto směr
nici;

b) předpisy, které přijmou k provedení této směrnice, nemohly
být obcházeny způsobem, jenž by mohl spotřebitele
připravit o ochranu, kterou jim tato směrnice poskytuje,
v důsledku formulace smluv, zejména zahrnutím smluv
o úvěru spadajících do oblasti působnosti této směrnice do
smluv o úvěru, jejichž povaha nebo účel by umožnily
vyhnout se použití uvedených předpisů.

Ustanovení o přezkumu
Komise provede přezkum této směrnice do 21. března 2019.
Tento přezkum zváží efektivnost a přiměřenost jednotlivých
ustanovení pro spotřebitele a vnitřní trh.

Přezkum se zaměří na

a) posouzení toho, jak je využíván ESIP, jak mu spotřebitelé
rozumí a jak jsou s ním spokojeni;
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b) analýzu poskytování dalších předsmluvních informací;
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potřebou dohledu nad úvěrovými registry a možností vytvoření
flexibilnějších a spolehlivějších trhů. Ke zprávě budou případně
připojeny legislativní návrhy.

c) analýzu přeshraničního podnikání zprostředkovatelů úvěru
a věřitelů;
Článek 46
Změna směrnice 2008/48/ES
d) analýzu vývoje trhu pro neúvěrové instituce poskytující
smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení;

e) posouzení potřeby dalších opatření včetně jednotného pasu
pro neúvěrové instituce poskytující smlouvy o úvěru na
nemovitosti určené k bydlení;

V článku 2 směrnice 2008/48/ES se vkládá nový odstavec, který
zní:

„2a.
Bez ohledu na odst. 2 písm. c) se tato směrnice vzta
huje na nezajištěné úvěrové smlouvy na celkovou výši úvěru
přesahující 75 000 EUR, jejichž účelem je rekonstrukce
nemovitosti určené k bydlení.“

f) přezkoumání potřeby stanovit další práva a povinnosti týka
jící se doby po uzavření smluv o úvěru;

Článek 47
Změna směrnice 2013/36/EU

g) posouzení toho, zda je oblast působnosti této směrnice
i nadále přiměřená, s ohledem na její dopad na další, nahra
ditelné formy úvěru;

Ve směrnici 2013/36/EU se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 54a
h) posouzení toho, zda je nezbytné přijmout další opatření, aby
byla zajištěna sledovatelnost smluv o úvěru zajištěných
nemovitostmi určenými k bydlení;

i) posouzení dostupnosti údajů o vývoji cen obytných nemo
vitostí a o míře jejich srovnatelnosti;

Články 53 a 54 nejsou dotčeny vyšetřovací pravomoci Evrop
ského parlamentu podle článku 226 Smlouvy o fungování
EU.“

Článek 48
Změna nařízení (EU) č. 1093/2010
Nařízení (EU) č. 1093/2010 se mění takto:

j) posouzení toho, zda je i nadále vhodné uplatňovat směrnici
2008/48/ES na nezajištěné úvěry, jejichž účelem je rekon
strukce nemovitosti určené k bydlení a jejichž celková výše
přesahuje maximální částku uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c)
uvedené směrnice;

k) posouzení toho, zda mechanismus zveřejňování sankcí podle
čl. 38 odst. 2 poskytuje dostatečnou transparentnost;

l) posouzení přiměřenosti upozornění uvedených v čl. 11 odst.
6 a v čl. 13 odst. 2 a potenciálu pro další harmonizaci
upozornění na rizika.

1) V čl. 13 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud Komise přijímá regulační technickou normu, která je
shodná s návrhem regulační technické normy předloženým
orgánem pro bankovnictví, činí lhůta, v níž mohou
Evropský parlament a Rada vyslovit námitky, jeden měsíc
ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu
nebo Rady se tato lhůta prodlouží o počáteční lhůtu jednoho
měsíce a může být prodloužena o další měsíc.“

2) V čl. 17 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
Článek 45
Další iniciativy týkající se odpovědného poskytování
a přijímání úvěrů
Do 21. března 2019 předloží Komise souhrnnou zprávu analy
zující obecnější problémy předluženosti soukromých osob
přímo související s úvěrovou činností. Zabývat se bude rovněž

„Aniž jsou dotčeny pravomoci stanovené v článku 35,
poskytne příslušný orgán orgánu pro bankovnictví neprod
leně veškeré informace, které orgán pro bankovnictví pova
žuje za nezbytné pro své šetření, včetně informací o tom, jak
jsou v souladu s právem Unie uplatňovány akty uvedené
v čl. 1 odst. 2.“
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Článek 49
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 50
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 4. února 2014.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

E. VENIZELOS

CS
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PŘÍLOHA I
VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ
I. Základní rovnice vyjadřující ekvivalenci mezi čerpáním na jedné straně a splátkami a poplatky na straně druhé.
Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů (RPSN), odpovídá na ročním základě celkové
současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé, tj.:
m
X
k¼1

Ck ð1 þ XÞÄtk ¼

m′
X
l¼1

Dl ð1 þ XÞÄSl

kde:
— X je RPSN,
— m je číslo posledního čerpání,
— k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,
— Ck je částka čerpání k,
— tk je časový interval mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání vyjádřený v letech a zlom
cích roku, proto t1 = 0,
— m’ je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
— l je číslo splátky nebo platby poplatků,
— Dl je výše splátky nebo platby poplatků,
— sl je časový interval mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků vyjádřený v letech
a zlomcích roku.
Poznámky:
a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve
stejných časových intervalech.
b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.
c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365
dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo dvanáct stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový
měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.
Nelze-li časové intervaly použité ve výpočtech vyjádřit celým číslem počtu týdnů, měsíců nebo let, vyjádří se celým
číslem počtu jednoho z uvedených časových úseků v kombinaci s počtem dní. Při použití dní se
i) počítá každý den včetně víkendů a svátků,
ii) stejné časové úseky a poté dny odpočítávají směrem nazpět ke dni prvního čerpání,
iii) délka období ve dnech určí bez prvního dne a včetně posledního dne a vyjádří se v letech tak, že se toto
období vydělí počtem dní (365 nebo 366) úplného roku počítaného nazpět od posledního dne do téhož dne
předchozího roku.
d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím
desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na předcházejícím desetinném místě se zvyšuje o jednu.
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e) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude kladná nebo záporná, jinými
slovy buď zaplacena, nebo obdržena v obdobích 1 až n, vyjádřeno v letech, tj.:

S¼

n
X
k¼1

Ak ð1 þ XÞÄtk ;

S představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, je jeho hodnota nulová.
II. Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů
a)

Dává-li smlouva o úvěru spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě
a v plné výši.

b)

Stanoví-li smlouva o úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami,
považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě uplat
ňovaných na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy o úvěru.

c)

Dává-li smlouva o úvěru spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení
výše úvěru nebo období čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému
ve smlouvě o úvěru a v souladu s těmito omezeními čerpání.

d)

Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou výši nabízeny různé výpůjční úrokové sazby a poplatky, považují
se ty nejvyšší z nich za výpůjční úrokovou sazbu a poplatky za celou dobu trvání smlouvy o úvěru.

e)

U smluv o úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba pro počáteční období, na jehož konci je
stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu nebo
vnitřní referenční sazby, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou
výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na
základě hodnoty dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby v tomto okamžiku, ale není nižší než pevná
výpůjční úroková sazba.

f)

Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice úvěru, předpokládá se ve výši 170 000 EUR. V případě smluv
o úvěru, jejichž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo pozemku a nejedná-li se
o podmíněné závazky nebo záruky, dále v případě přečerpání, debetních karet s odloženou splatností a kreditních
karet se tato horní hranice předpokládá ve výši 1 500 EUR.

g)

V případě smluv o úvěru jiných, než jsou přečerpání, překlenovací úvěry, smlouvy o úvěru s podílem na hodnotě
nemovitosti, podmíněné závazky nebo záruky či smlouvy o úvěru na dobu neurčitou, jak jsou uvedeny u předpo
kladů v písmenech i), j), k), l) a m),
i) jestliže nelze zjistit datum nebo výši splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že se splátka
provede k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o úvěru a v nejnižší výši, kterou smlouva o úvěru
stanoví,
ii) jestliže nelze zjistit časový interval mezi dnem prvního čerpání a dnem první platby, kterou má spotřebitel
provést, předpokládá se, že jde o nejkratší časový interval.

h)

Jestliže den nebo výši platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě smlouvy o úvěru nebo
předpokladů stanovených v písmenech g), i), j), k), l) a m), předpokládá se, že se platba provede v souladu
s daty a podmínkami požadovanými věřitelem, a nejsou-li známy, že
i) úroky se platí společně se splátkou jistiny,
ii) další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako jediná částka se platí v den uzavření smlouvy o úvěru,
iii) další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem
první splátky jistiny, a jestliže výše těchto plateb není známa, předpokládá se, že je stále stejná,
iv) s poslední platbou jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány.

28.2.2014

CS

28.2.2014

Úřední věstník Evropské unie

i)

V případě možnosti přečerpání se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání
smlouvy o úvěru. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za
předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce.

j)

V případě překlenovacího úvěru se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání
smlouvy o úvěru. Není-li doba trvání smlouvy o úvěru známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za
předpokladu, že doba trvání úvěru je dvanáct měsíců.

k)

V případě smlouvy o úvěru na dobu neurčitou, nejedná-li se o možnost přečerpání nebo překlenovací úvěr, se
předpokládá, že
i) u smluv o úvěru, jejichž účelem je nabytí nebo zachování práv k nemovitosti, se úvěr poskytuje na dobu 20 let
počínaje dnem prvního čerpání, a že s poslední platbou, kterou spotřebitel provede, jsou zůstatek jistiny, úroky
a případné další náklady vyrovnány; u smluv o úvěru, jejichž účelem není nabytí nebo zachování práv
k nemovitosti nebo které jsou čerpány prostřednictvím debetních karet s odloženou splatností či kreditních
karet, je tato doba jeden rok,
ii) spotřebitel jistinu splácí ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Nicméně
v případech, kdy musí být jistina splacena v rámci každého platebního období pouze v plné výši a v jediné
platbě, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celé jistiny spotřebitelem probíhají po dobu jednoho
roku. Úroky a další náklady jsou uplatňovány v souladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu
s tím, jak stanoví smlouva o úvěru.
Pro účely tohoto písmene se smlouvou o úvěru na dobu neurčitou rozumí smlouva o úvěru bez pevně stanovené
doby trvání a zahrnuje úvěry, které musí být plně splaceny v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile jsou
splaceny, mohou být čerpány znovu.

l)

V případě podmíněných závazků nebo záruk se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši jako
jediná částka v tom z následujících okamžiků, který nastane dříve:
a) nejzazší datum čerpání podle smlouvy o úvěru, která je potenciálním zdrojem podmíněného závazku nebo
záruky, nebo
b) v případě revolvingové smlouvy o úvěru na konci výchozího období, před obnovením smlouvy.

m) V případě smluv o úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti se má za to, že
i) spotřebitel provádí platby k poslednímu dni nebo posledním dnům povoleným smlouvou o úvěru,
ii) procentní zvýšení hodnoty nemovitosti, kterou je tato smlouva zajištěna, a hodnota jakéhokoli referenčního
indexu inflace uvedeného ve smlouvě je procentní hodnota, která se rovná inflačnímu cíli centrální banky
platnému v době uzavření smlouvy o úvěru nebo výši inflace v této době v členském státě, kde se nemovitost
nachází, podle toho, která hodnota je vyšší, nebo 0 %, jsou-li tyto hodnoty záporné.
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PŘÍLOHA II
EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED (ESIP)
ČÁST A
Znění uvedené v tomto vzoru se reprodukuje jako takové v ESIP. Údaje v hranatých závorkách se nahradí odpovídajícími
informacemi. Pokyny pro věřitele nebo případně pro zprostředkovatele úvěru k vyplnění ESIP jsou uvedeny v části B.
Všude, kde je uvedeno „připadá-li v úvahu“, uvede věřitel požadované informace, jestliže jsou pro danou smlouvu o úvěru
relevantní. Nejsou-li pro danou smlouvu o úvěru relevantní, věřitel tyto informace nebo celý oddíl vypustí (například
pokud se daný oddíl příslušné smlouvy o úvěru netýká). V případě vypuštění celého oddílu se číslování oddílů ESIP
patřičně upraví.
Informace uvedené níže se poskytují v jediném dokumentu. Použitý druh písma musí být jasně čitelný. Ke zvýraznění
informací se použijí tučné písmo, stínování nebo větší velikost písma. Všechna relevantní upozornění na rizika musí být
zvýrazněna.

Vzor ESIP
(Úvodní text)
Tento dokument byl vypracován dne [aktuální datum] a je určen [jméno spotřebitele].
Byl vytvořen na základě informací, které jste nám dosud předložil/a, a na základě aktuálních podmínek na finančním
trhu.
Níže uvedené informace – (připadá-li v úvahu) kromě úrokové sazby a dalších nákladů – jsou platné do [datum konce
doby platnosti]. Po tomto datu se mohou změnit v souladu s podmínkami na trhu.
(Připadá-li v úvahu) Tento dokument nezavazuje [jméno nebo název věřitele], aby Vám poskytl/a úvěr.
1. Věřitel
[Jméno nebo název]
[Telefonní číslo]
[Poštovní adresa]
(Nepovinné) [E-mailová adresa]
(Nepovinné) [Číslo faxu]
(Nepovinné) [Adresa internetových stránek]
(Nepovinné) [Kontaktní osoba/místo]
(Připadá-li v úvahu, informace o tom, zda jsou poskytovány poradenské služby:) [(„Po posouzení Vašich potřeb a situace
doporučujeme, abyste si vzal/a tento hypoteční úvěr.“ / „Nedoporučujeme Vám žádný konkrétní hypoteční úvěr. Na
základě Vašich odpovědí na několik otázek Vám však o tomto hypotečním úvěru poskytujeme informace, abyste se
mohl/a sám/sama rozhodnout.“)]
2. (Připadá-li v úvahu) Zprostředkovatel úvěru
[Jméno nebo název]
[Telefonní číslo]
[Poštovní adresa]
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(Nepovinné) [E-mailová adresa]
(Nepovinné) [Číslo faxu]
(Nepovinné) [Adresa internetových stránek]
(Nepovinné) [Kontaktní osoba/místo]
(Připadá-li v úvahu, [informace o tom, zda jsou poskytovány poradenské služby]) [(„Po posouzení Vašich potřeb
a situace doporučujeme, abyste si vzal/a tento hypoteční úvěr.“ / „Nedoporučujeme Vám žádný konkrétní hypoteční
úvěr. Na základě Vašich odpovědí na několik otázek Vám však o tomto hypotečním úvěru poskytujeme informace,
abyste se mohl/a sám/sama rozhodnout.“)]
[Odměna]
3. Hlavní znaky úvěru
Výše a měna úvěru, který má být poskytnut: [hodnota][měna]
(Připadá-li v úvahu) „Tento úvěr není poskytnut v [národní měna dlužníka].“
(Připadá-li v úvahu) „Hodnota Vašeho úvěru v [národní měna dlužníka] by se mohla změnit.
(Připadá-li v úvahu) Pokud by například hodnota [národní měna dlužníka] v poměru k [měna úvěru] poklesla o 20 %,
hodnota Vašeho úvěru by se zvýšila na [uveďte výši v národní měně dlužníka]. Mohlo by to však být více, pokud by
hodnota [národní měna dlužníka] poklesla o více než 20 %.“
(Připadá-li v úvahu) Maximální hodnota Vašeho úvěru bude [uveďte výši v národní měně dlužníka]. (Připadá-li v úvahu)
Pokud výše úvěru dosáhne [uveďte výši v národní měně dlužníka], budete na tuto skutečnost upozorněn/a. (Připadá-li
v úvahu) Budete mít možnost [uveďte právo sjednat nové podmínky úvěru v cizí měně nebo právo změnit měnu
úvěru na [příslušná měna] a podmínky].
Doba trvání úvěru: [trvání]
[Druh úvěru]
[Druh použité úrokové sazby]
Celková částka ke splacení:
To znamená, že za každý/ou/é vypůjčený/ou/é [měnová jednotka] zaplatíte zpět [částka].
(Připadá-li v úvahu) „Tento úvěr / Část tohoto úvěru je úvěrem, u něhož se průběžně platí pouze úroky. Na konci doby
splatnosti hypotečního úvěru budete stále dlužit [uveďte částku pro případ úvěru, u něhož se průběžně platí pouze
úroky].“
(Připadá-li v úvahu) Hodnota nemovitosti předpokládaná při přípravě tohoto informačního přehledu: [uveďte výši]
(Připadá-li v úvahu) Maximální výše dostupného úvěru v poměru k hodnotě nemovitosti [uveďte poměr] nebo
Minimální vyžadovaná hodnota nemovitosti pro získání úvěru ve výši zvolené jakožto ilustrativní příklad [uveďte výši]
(Připadá-li v úvahu) [Zajištění]
4. Úroková sazba a jiné náklady
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento. RPSN Vám má pomoci
porovnat různé nabídky.
RPSN použitá na Váš úvěr je [RPSN].
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Zahrnuje:
úrokovou sazbu [hodnota v procentech nebo, připadá-li v úvahu, uvedení referenční sazby a procentní hodnoty
úrokového rozpětí věřitele]
[další složky RPSN]
náklady placené jednorázově
(Připadá-li v úvahu) Budete muset zaplatit poplatek za zápis hypotéky do katastru nemovitostí. [Uveďte výši poplatku,
pokud je známa, nebo základ pro jeho výpočet.]
náklady placené opakovaně
(Připadá-li v úvahu) Tato RPSN je vypočítána s využitím předpokladů týkajících se úrokové sazby.
(Připadá-li v úvahu) Vzhledem k tomu, že Váš úvěr [část Vašeho úvěru] je úvěrem s pohyblivou úrokovou sazbou,
skutečná RPSN by se od této RPSN mohla lišit, pokud se úroková sazba k Vašemu úvěru změní. Pokud by se například
úroková sazba zvýšila na [scénář popsaný v části B], RPSN by se mohla zvýšit na [uveďte ilustrativní RPSN odpoví
dající danému scénáři].
(Připadá-li v úvahu) Upozorňujeme, že výpočet této RPSN vychází z předpokladu, že úroková sazba zůstane po celou
dobu trvání smlouvy na úrovni stanovené pro počáteční období.
(Připadá-li v úvahu) Následující náklady nejsou věřiteli známy, a tudíž nejsou do RPSN zahrnuty: [Náklady]
(Připadá-li v úvahu) Budete muset zaplatit poplatek za zápis hypotéky do katastru nemovitostí.
Ujistěte se prosím, že víte o veškerých dalších daních a nákladech spojených s Vaším úvěrem.
5. Četnost a počet plateb
Četnost splácení: [četnost]
Počet plateb: [počet]
6. Výše každé splátky:
[výše][měna]
Váš příjem se může změnit. Zvažte prosím, zda si budete stále moci dovolit Vaše [četnost] splátky, pokud se Váš
příjem sníží.
(Připadá-li v úvahu) Vzhledem k tomu, že tento úvěr / část tohoto úvěru je úvěrem, u něhož se průběžně platí pouze
úroky, budete muset přijmout zvláštní opatření za účelem splacení částky [uveďte částku pro případ úvěru, u něhož se
průběžně platí pouze úroky], kterou budete dlužit na konci doby splatnosti hypotečního úvěru. Nezapomeňte přičíst
ke splátce, která je zde uvedena, jakékoli další platby, jež budete muset provést.
(Připadá-li v úvahu) Úroková sazba k tomuto/části tohoto úvěru se může změnit. To znamená, že Vaše splátky by se
mohly zvýšit nebo snížit. Pokud by se například úroková sazba zvýšila na [scénář popsaný v části B], Vaše splátky by
se mohly zvýšit na [uveďte výši splátky odpovídající danému scénáři].
(Připadá-li v úvahu) Hodnota částky, kterou máte splácet v [národní měna dlužníka] každý [četnost splácení] by se
mohla změnit. (Připadá-li v úvahu) Vaše splátky by se mohly zvýšit na [uveďte maximální výši v národní měně
dlužníka] každý [uveďte období]. (Připadá-li v úvahu) Pokud by například hodnota [národní měna dlužníka] v poměru
k [měna úvěru] poklesla o 20 %, musel/a byste splácet další/ch [uveďte výši v národní měně dlužníka] každý [uveďte
období]. Vaše splátky by se mohly zvýšit ještě více.
(Připadá-li v úvahu) Pro přepočet splátky v [měna úvěru] na [národní měna dlužníka] bude použit směnný kurz
zveřejněný [název instituce zveřejňující směnný kurz] dne [datum] nebo vypočtený ke dni [datum] za použití [uveďte
název referenční hodnoty nebo metodu výpočtu].
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(Připadá-li v úvahu) [Podrobné údaje o vázaných spořících produktech, úvěry s odloženým úrokem]
7. (Připadá-li v úvahu) Ilustrativní splátkový kalendář
Tato tabulka ukazuje částku, která má být zaplacena každý [četnost].
Jednotlivé splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou součtem příslušného úroku (sloupec [příslušné č.]), příslušné splátky
jistiny (sloupec [příslušné č.]) a případných ostatních nákladů, které mají být uhrazeny (sloupec [příslušné č.]). (Připadáli v úvahu) Náklady ve sloupci ostatních nákladů se týkají [seznam nákladů]. Zbývající nesplacená jistina (sloupec
[příslušné č.]) je výše úvěru, kterou po každé splátce ještě zbývá splatit.
[Tabulka]
8. Další povinnosti
Dlužník musí splnit následující povinnosti, aby se na něho vztahovaly podmínky úvěru uvedené v tomto dokumentu.
[Povinnosti]
(Připadá-li v úvahu) Upozorňujeme, že podmínky úvěru popsané v tomto dokumentu (včetně úrokové sazby) se
mohou změnit, pokud nejsou tyto povinnosti splněny.
(Připadá-li v úvahu) Upozorňujeme, že pokud některou z doplňkových služeb souvisejících s úvěrem později zrušíte,
může to mít tyto důsledky:
[Důsledky]
9. Předčasné splacení
Máte možnost tento úvěr předčasně splatit, a to buď zcela, nebo zčásti.
(Připadá-li v úvahu) [Podmínky]
(Připadá-li v úvahu) Poplatek za předčasné splacení: [uveďte výši poplatku nebo, pokud to není možné, metodu
výpočtu]
(Připadá-li v úvahu) Pokud se rozhodnete splatit tento úvěr předčasně, kontaktujte nás prosím, abychom stanovili
přesnou výši poplatku za předčasné splacení v daném okamžiku.
10. Flexibilní prvky
(Připadá-li v úvahu) [Informace o možnosti převedení úvěru/subrogaci] Máte možnost převést tento úvěr na [jiného
věřitele] [nebo] [jinou nemovitost]. [Uveďte podmínky]
(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost převést tento úvěr na [jiného věřitele] [nebo] [jinou nemovitost].
(Připadá-li v úvahu) Další prvky: [uveďte vysvětlení dalších prvků uvedených v části B a případně jakýchkoli dalších
prvků nabízených věřitelem v rámci smlouvy o úvěru, které nejsou uvedeny v předchozích oddílech].
11. Další práva dlužníka
(Připadá-li v úvahu) Počínaje [začátek lhůty na rozmyšlenou] máte [délka lhůty na rozmyšlenou] na rozmyšlení toho,
zda se zavážete vzít si tento úvěr. (Připadá-li v úvahu) Tuto smlouvu nesmíte přijmout dříve než po uplynutí [délka
lhůty na rozmyšlenou] od obdržení smlouvy o úvěru od věřitele.
(Připadá-li v úvahu) Ve lhůtě [délka lhůty na odstoupení] od [začátek lhůty na odstoupení] můžete uplatnit své právo
na odstoupení od smlouvy. [Podmínky][Uveďte postup]
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(Připadá-li v úvahu) O právo odstoupit od smlouvy můžete přijít, pokud v průběhu této lhůty koupíte nebo prodáte
nemovitost spojenou s touto smlouvou o úvěru.
(Připadá-li v úvahu) Rozhodnete-li se právo na odstoupení [od smlouvy o úvěru] uplatnit, zkontrolujte prosím, zda
budou nadále platit Vaše další povinnosti spojené s úvěrem [včetně doplňkových služeb souvisejících s úvěrem][,
uvedené v oddíle 8].
12. Stížnosti
Máte-li stížnost, kontaktujte prosím [uveďte interní kontaktní místo a zdroj informací o postupu].
(Připadá-li v úvahu) Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti [lhůta]
(Připadá-li v úvahu) [Pokud stížnost interně nevyřešíme k Vaší spokojenosti,] můžete kontaktovat [uveďte název
vnějšího subjektu pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy] (připadá-li v úvahu) nebo se můžete
obrátit na síť FIN-NET pro informace o takovém subjektu ve Vaší zemi.
13. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka
[Druhy nedodržení]
[Finanční nebo právní důsledky]
Pokud byste měl/a potíže s dodržením [četnost] plateb, neprodleně nás prosím kontaktujte, abychom našli možná
řešení.
(Připadá-li v úvahu) Jestliže nebudete splácet, může být v krajním případě Vaše nemovitost zabavena.
(Připadá-li v úvahu) 14. Další informace
(Připadá-li v úvahu) [Určení práva rozhodného pro smlouvu o úvěru].
(Hodlá-li věřitel použít jazyk, který se liší od jazyka ESIP) Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [jazyk].
Pokud souhlasíte, máme v úmyslu s Vámi po dobu trvání smlouvy o úvěru komunikovat v [jazyk/y].
[Uveďte prohlášení o právu na poskytnutí nebo případně nabídnutí návrhu smlouvy o úvěru]
15. Orgán dohledu
Dohled nad věřitelem vykonává [název/názvy a adresa/y internetových stránek orgánu/ů dohledu].
(Připadá-li v úvahu) Dohled nad tímto zprostředkovatelem úvěru vykonává [název a adresa internetových stránek
orgánu dohledu].
ČÁST B
Pokyny k vyplnění ESIP
Při vyplňování ESIP musí být dodrženy alespoň následující pokyny. Členské státy však mohou pokyny k vyplnění ESIP
hlouběji rozpracovat nebo dále upřesnit.
Oddíl „Úvodní text“
1) Doba platnosti musí být řádně zvýrazněna. Pro účely tohoto oddílu se „dobou platnosti“ rozumí časový úsek, po který
informace obsažené v ESIP, například výpůjční úroková sazba, zůstanou nezměněny a použijí se, rozhodne-li se
věřitel v tomto časovém úseku poskytnout úvěr. Jestliže určení použitelné výpůjční úrokové sazby a dalších nákladů
závisí na výsledcích prodeje podkladových dluhopisů, mohou se konečná výpůjční úroková sazba a další náklady od
uvedených hodnot lišit. Pouze v těchto případech je třeba poukázat na to, že doba platnosti se nevztahuje na výpůjční
úrokovou sazbu a další náklady tím, že se vloží slova „kromě úrokové sazby a dalších nákladů“.
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Oddíl „1. Věřitel“
1) Jméno nebo název, telefonní číslo a poštovní adresa věřitele odkazují na kontaktní údaje, které může spotřebitel
využít v budoucí korespondenci.
2) Informace o e-mailové adrese, čísle faxu, adrese internetových stránek a kontaktní osobě/kontaktním místu nejsou
povinné.
3) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, věřitel musí uvést, připadá-li to
v úvahu, jméno nebo název a poštovní adresu svého zástupce v členském státě bydliště spotřebitele. Uvedení
telefonního čísla, e-mailové adresy a adresy internetových stránek zástupce poskytovatele úvěru není povinné.
4) Nepřipadá-li v úvahu oddíl 2, věřitel informuje spotřebitele pomocí formulace uvedené v části A o tom, zda a na
jakém základě jsou poskytovány poradenské služby.
(Připadá-li v úvahu) Oddíl „2. Zprostředkovatel úvěru“
Pokud informace o produktu poskytuje spotřebiteli zprostředkovatel úvěru, uvede zprostředkovatel tyto údaje:
1) Jméno nebo název, telefonní číslo a poštovní adresa zprostředkovatele úvěru odkazují na kontaktní údaje, které může
spotřebitel využít v budoucí korespondenci.
2) Informace o e-mailové adrese, čísle faxu, adrese internetových stránek a kontaktní osobě/kontaktním místu nejsou
povinné.
3) Zprostředkovatel úvěru informuje spotřebitele pomocí formulace uvedené v části A o tom, zda a na jakém základě
jsou poskytovány poradenské služby.
4) Vysvětlení toho, jakým způsobem je zprostředkovatel úvěru odměňován. Dostává-li provizi od věřitele, musí být
uvedena její výše a jméno nebo název věřitele, pokud se liší od jména nebo názvu uvedeného v oddíle 1.
Oddíl „2. Hlavní znaky úvěru“
1) V tomto oddíle musí být jasně vysvětleny hlavní znaky úvěru, včetně jeho hodnoty, měny a možných rizik
souvisejících s výpůjční úrokovou sazbou, včetně rizik uvedených v bodě 8, a se způsobem umořování.
2) V případech, kdy se měna úvěru liší od národní měny dlužníka, uvede věřitel, že spotřebitel bude upozorněn
přinejmenším vždy, když se úroková sazba změní o více než 20 %, a připadá-li to v úvahu, uvede rovněž informace
o právu změnit měnu, v níž je podle smlouvy o úvěru poskytnut nebo vyjádřen úvěr, na jinou měnu či o možnosti
sjednat nové podmínky úvěru, nebo o jiných mechanismech, které jsou spotřebiteli dostupné za účelem omezení
jeho expozice vůči kurzovému riziku. Je-li ve smlouvě o úvěru stanoveno omezení kurzovního rizika, věřitel uvede
maximální částku, kterou bude spotřebitel muset splatit. Není-li ve smlouvě o úvěru stanoveno omezení kurzového
rizika, jemuž je spotřebitel vystaven, na fluktuaci směnného kurzu nižší než 20 %, věřitel uvede ilustrativní příklad
toho, jaký dopad na hodnotu úvěru by měl 20 % pokles hodnoty národní měny spotřebitele v poměru k měně
úvěru.
3) Doba trvání úvěru musí být vyjádřena v letech nebo měsících podle toho, co je nejvhodnější. Pokud se doba trvání
úvěru může v průběhu doby trvání smlouvy změnit, věřitel musí vysvětlit, kdy a za jakých podmínek se tak může
stát. Jedná-li se o úvěr na dobu neurčitou, například ve formě zajištěné kreditní karty, věřitel tuto skutečnost zřetelně
uvede.
4) Musí být jasně uveden druh úvěru (například hypoteční úvěr, úvěr na bydlení, zajištěná kreditní karta). Popis druhu
úvěru musí jasně uvádět, jak budou jistina a úrok po dobu trvání úvěru spláceny (tj. způsob umořování), a zřetelně
upřesnit, zda je daná smlouva o úvěru založena na průběžném splácení jistiny nebo pouze na průběžných platbách
úroků, nebo na spojení obou způsobů.
5) Pokud je úvěr zcela nebo zčásti úvěrem, u něhož se průběžně platí pouze úroky, musí tato skutečnost být zřetelně
uvedena na konci tohoto oddílu pomocí formulace uvedené v části A.
6) V tomto oddíle musí být uvedeno, zda je výpůjční úroková sazba pevná nebo pohyblivá, a tam, kde je to relevantní,
doba, po kterou výpůjční úroková sazba zůstává pevně stanovena, četnost následných přezkoumání a existence
horních a dolních hranic variability výpůjční úrokové sazby.

L 60/79

L 60/80

CS

Úřední věstník Evropské unie

Musí být vysvětlen vzorec použitý pro přezkoumání výpůjční úrokové sazby a jeho jednotlivé složky (například
referenční sazba, úrokové rozpětí). Věřitel uvede, například prostřednictvím adresy internetových stránek, kde lze
o indexech či sazbách použitých ve vzorci zjistit další informace (například o sazbě Euribor nebo referenční sazbě
centrální banky).
7) Uplatňují-li se za různých okolností různé výpůjční úrokové sazby, musí být uvedeny informace o všech použitel
ných sazbách.
8) „Celková částka ke splacení“ odpovídá celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit. Je vyjádřena jako součet výše
úvěru a celkových nákladů úvěru pro spotřebitele. Není-li výpůjční úroková sazba stanovena pevně na celou dobu
trvání smlouvy, musí být zvýrazněno, že je tato částka pouze ilustrativní a může se změnit, zejména v závislosti na
změnách ve výpůjční úrokové sazbě.
9) Pokud bude úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti či jiným srovnatelným zajištěním nebo právem souvi
sejícím s nemovitostí, musí na to věřitel spotřebitele upozornit. Připadá-li to v úvahu, musí věřitel uvést předpo
kládanou hodnotu nemovitosti nebo jiného zajištění, která byla použita při přípravě tohoto informačního přehledu.
10) Připadá-li to v úvahu, věřitel uvede
a) buď „maximální výši dostupného úvěru v poměru k hodnotě nemovitosti“, což označuje poměr mezi úvěrem
a hodnotou. Tento poměr by měl být doplněn příkladem maximální částky v absolutním vyjádření, kterou si lze
vypůjčit za danou hodnotu nemovitosti, nebo
b) „minimální hodnotu nemovitosti požadovanou věřitelem pro účely poskytnutí úvěru ve výši zvolené jakožto
ilustrativní příklad“.
11) Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (například částečně pevná sazba, částečně pohyblivá sazba), promítne se to do
informací o druhu úvěru a požadované informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru.
Oddíl „4. Úroková sazba a jiné náklady“
1) „Úrokovou sazbou“ se rozumí výpůjční úroková sazba nebo úrokové sazby.
2) Výpůjční úroková sazba musí být uvedena v procentech. Je-li výpůjční úroková sazba pohyblivá a je-li založena na
referenční sazbě, může věřitel výpůjční úrokovou sazbu vymezit prostřednictvím uvedení referenční sazby a procentní
hodnoty úrokového rozpětí věřitele. Věřitel však musí uvést výši referenční sazby platnou ke dni vydání ESIP.
Je-li výpůjční úroková sazba pohyblivá, uvedené informace musí zahrnovat: a) předpoklady použité pro výpočet
RPSN, b) použitelné horní a dolní hranice, připadá-li to v úvahu, a c) upozornění, že variabilita úrokové sazby by
mohla mít vliv na skutečnou výši RPSN. Toto upozornění musí být napsáno větším písmem a uvedeno na dobře
viditelném místě v hlavní části ESIP, aby si jej spotřebitel všiml. Upozornění by mělo být doplněno ilustrativním
příkladem RPSN. Je-li stanovena horní hranice výpůjční úrokové sazby, měl by být tento příklad založen na předpo
kladu, že výpůjční úroková sazba se zvýší při nejbližší možné příležitosti na nejvyšší úroveň, kterou smlouva o úvěru
umožňuje. Není-li horní hranice stanovena, musí být jako ilustrativní příklad uvedena RPSN při nejvyšší výpůjční
úrokové sazbě, která se vyskytla za období nejméně posledních 20 let nebo za nejdelší období, pro něž jsou
k dispozici údaje, z nichž výpočet výpůjční úrokové sazby vychází, pokud je takové období kratší než 20 let, přičemž
daný příklad musí vycházet z nejvyšší hodnoty jakékoli vnější referenční sazby použité pro výpočet výpůjční úrokové
sazby, připadá-li to v úvahu, nebo z nejvyšší hodnoty referenční sazby stanovené příslušným orgánem nebo Evrop
ským orgánem pro bankovnictví, pokud věřitel vnější referenční sazbu nepoužívá. Tento požadavek se nepoužije na
smlouvy o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná výpůjční úroková sazba na počáteční významně dlouhé období
několika let, na jehož konci mohou věřitel a spotřebitel sjednat novou pevnou sazbu na další období. V případě
smluv o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná výpůjční úroková sazba na počáteční významně dlouhé období několika
let, na jehož konci mohou věřitel a spotřebitel sjednat novou pevnou sazbu na další období, musí uvedené informace
zahrnovat upozornění, že RPSN je vypočítána na základě výpůjční úrokové sazby pro počáteční období. Toto
upozornění musí být doplněno dalším, ilustrativním příkladem RPSN vypočítané v souladu s čl. 17 odst. 4. Pokud
jsou úvěry vícedílnými úvěry (například částečně pevná sazba, částečně pohyblivá sazba), informace se poskytují pro
každou jednotlivou část úvěru.
3) V části věnované „dalším složkám RPSN“ musí být uvedeny veškeré další náklady obsažené v RPSN, jako jsou
například jednorázové náklady typu správních poplatků a pravidelné náklady typu ročních poplatků za vedení úvěru.
Věřitel zařadí všechny náklady do příslušné kategorie (náklady placené jednorázově, náklady placené opakovaně
a zahrnuté ve splátkách, náklady placené opakovaně, ale nezahrnuté ve splátkách) a uvede, v jaké výši, komu
a kdy mají být hrazeny. Nemusí zde být uvedeny náklady vzniklé porušením smluvních závazků. Není-li příslušná
částka známa, uvede věřitel, pokud je to možné, její orientační výši, a pokud to možné není, popíše, jak bude částka
vypočítána; v obou případech uvede, že jde pouze o orientační údaj. Pokud určité náklady nejsou do RPSN zahrnuty,
protože nejsou věřiteli známy, musí být tato skutečnost zvýrazněna.
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Pokud spotřebitel informoval věřitele o jednom nebo více aspektech jím preferovaného úvěru, jako například o době
trvání smlouvy o úvěru a celkové výši úvěru, musí věřitel tyto aspekty pokud možno použít; stanoví-li smlouva
o úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami a použije-li věřitel předpo
klady uvedené v části II přílohy I, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ smlouvy o úvěru
mohou vést k vyšší RPSN. Jsou-li při výpočtu RPSN použity podmínky čerpání, musí věřitel zvýraznit poplatky
spojené s jinými mechanismy čerpání, jež nejsou nutně totožné s těmi, které byly použity při výpočtu RPSN.

4) Pokud je třeba zaplatit poplatek za zápis hypotéky či srovnatelného zajištění do evidence, musí tato skutečnost být
uvedena v tomto oddíle spolu s výší daného poplatku, je-li známa, nebo pokud to není možné, musí zde být uveden
základ pro stanovení výše tohoto poplatku. Jsou-li tyto poplatky známy a zahrnuty do RPSN, musí být tato
skutečnost a výše poplatků uvedeny jako „náklady placené jednorázově“. Pokud tyto poplatky nejsou věřiteli známy,
a nejsou tudíž zahrnuty do RPSN, musí být existence takového poplatku jasně zmíněna v přehledu nákladů, které
nejsou věřiteli známy. V obou případech se v rámci příslušné položky použije standardní formulace uvedená v
části A.

Oddíl „5. Četnost a počet plateb“
1) Pokud se platby mají pravidelně opakovat, uvede se četnost plateb (například měsíčně). Pokud bude četnost plateb
nepravidelná, spotřebiteli to musí být jasně vysvětleno.

2) Počet uvedených plateb musí pokrýt celou dobu trvání úvěru.

Oddíl „6. Výše každé splátky“
1) Musí být zřetelně uvedena měna úvěru a měna splátek.

2) Pokud se výše splátek může v průběhu doby trvání úvěru měnit, musí věřitel stanovit období, během kterého zůstane
počáteční výše splátky nezměněna, a kdy a jak často se poté bude měnit.

3) Pokud je úvěr zcela nebo zčásti úvěrem, u nějž se průběžně platí pouze úroky, musí tato skutečnost být zřetelně
uvedena na konci tohoto oddílu pomocí formulace uvedené v části A.

Podléhá-li poskytnutí úvěru, u nějž se platí pouze úroky a který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti nebo
jiným srovnatelným zajištěním, podmínce, že si spotřebitel pořídí vázaný spořící produkt, musí být rovněž uvedena
výše a četnost jakýchkoli splátek pro tento produkt.

4) Pokud je výpůjční úroková sazba pohyblivá, musí zmíněné informace zahrnovat také prohlášení v tomto smyslu, a to
ve znění formulace uvedené v části A, a ilustrativní maximální výši splátky. Je-li stanovena horní hranice výpůjční
úrokové sazby, musí být jako ilustrativní příklad uvedena výše splátky v případě nárůstu úrokové sazby na tuto horní
hranici. Není-li horní hranice stanovena, musí být jako ilustrativní příklad uveden nejhorší scénář odpovídající výši
splátek při nejvyšší výpůjční úrokové sazbě za posledních 20 let nebo za nejdelší období, pro něž jsou k dispozici
údaje, z nichž výpočet výpůjční úrokové sazby vychází, pokud je takové období kratší než 20 let, přičemž daný
příklad musí vycházet z nejvyšší hodnoty jakékoli vnější referenční sazby použité pro výpočet výpůjční úrokové
sazby, připadá-li to v úvahu, nebo z nejvyšší hodnoty referenční sazby stanovené příslušným orgánem nebo Evrop
ským orgánem pro bankovnictví, pokud věřitel vnější referenční sazbu nepoužívá. Poskytnutí ilustrativního příkladu
není vyžadováno pro smlouvy o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná výpůjční úroková sazba na počáteční významně
dlouhé období několika let, na jehož konci mohou věřitel a spotřebitel sjednat novou pevnou sazbu na další období.
Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (například částečně pevná sazba, částečně pohyblivá sazba), informace se posky
tují pro každou jednotlivou část úvěru i za celý úvěr.

5) (Připadá-li v úvahu) Pokud se měna úvěru liší od národní měny spotřebitele nebo pokud je úvěr navázán na měnu
odlišnou od národní měny spotřebitele, musí věřitel uvést číselný příklad, ze kterého je zřejmé, jaký vliv mohou mít
změny příslušného směnného kurzu na výši splátek, prostřednictvím formulace uvedené v části A. Tento příklad musí
vycházet z případu 20 % poklesu hodnoty národní měny spotřebitele a musí zahrnovat zvýrazněné prohlášení, že by
se splátky mohly zvýšit ještě více, než se v daném příkladu předpokládá. Je-li stanovena hranice, jež se zvyšuje na
méně než 20 %, musí být místo toho uvedena maximální hodnota plateb v měně spotřebitele a prohlášení o možnosti
dalšího zvýšení splátek se neuvede.

6) Je-li úvěr zcela nebo zčásti úvěrem s pohyblivou úrokovou sazbou a zároveň platí bod 3, musí se ilustrativní příklad
podle bodu 5 zakládat na výši splátky uvedené v bodě 1.
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7) Používá-li se pro úhradu splátek jiná měna, než je měna úvěru, nebo závisí-li výše každé splátky vyjádřená v národní
měně spotřebitele na odpovídající částce v jiné měně, musí být v tomto oddíle uvedeno datum, k němuž se
použitelný směnný kurz určí, a buď směnný kurz nebo základ, který se použije pro jeho určení, jakož i četnost
jejich úprav. Připadá-li to v úvahu, zahrnují tyto informace název instituce, která směnný kurz zveřejňuje.

8) Pokud je úvěr úvěrem s odloženým úrokem, u něhož nejsou nesplacené úroky plně hrazeny v rámci splátek a přičítají
se k celkové výši nesplaceného úvěru, musí být poskytnuto vysvětlení toho, jak a kdy se odložené úroky přičítají
k úvěru jako částka v hotovosti a jaké důsledky z toho plynou pro spotřebitele, pokud jde o jeho zbývající dluh.

Oddíl „7. Ilustrativní splátkový kalendář“
1) Tento oddíl se do informačního přehledu zahrne v případech, kdy je úvěr úvěrem s odloženým úrokem, u něhož
nejsou nesplacené úroky plně hrazeny v rámci splátek a přičítají se k výši nesplaceného úvěru, nebo kdy je výpůjční
úroková sazba stanovena pevně na celou dobu trvání smlouvy o úvěru. Členské státy mohou stanovit, že tento
ilustrativní splátkový kalendář je povinný v jiných případech.

Má-li spotřebitel právo obdržet revidovaný splátkový kalendář, musí být tato skutečnost uvedena spolu s podmínkami,
za nichž spotřebitel toto právo má.

2) Členské státy mohou požadovat, že pokud se výpůjční úroková sazba může v průběhu doby trvání úvěru měnit,
věřitel musí uvést období, během kterého zůstane počáteční výpůjční úroková sazba nezměněna.

3) Tabulka uvedená v této části musí obsahovat následující sloupce: „harmonogram splácení“ (například měsíc 1, měsíc
2, měsíc 3), „výše splátky“, „úrok placený v každé splátce“, „ostatní náklady zahrnuté ve splátce“ (připadá-li v úvahu),
„jistina splacená ve splátce“ a „zbývající nesplacená jistina po každé splátce“.

4) V prvním roce splácení musí být informace poskytnuty pro každou jednotlivou splátku a na konci prvního roku musí
být pro každý sloupec vyznačen mezisoučet. Pro následující roky lze údaje poskytnout na ročním základě. Na konci
tabulky se musí doplnit řádek „celkem“, který uvádí celkové částky pro každý sloupec. Celkové náklady úvěru placené
spotřebitelem (tj. celkový součet sloupce „výše splátky“) musí být jasně vyznačeny a jako takové uváděny.

5) Pokud výpůjční úroková sazba podléhá přezkoumání a výše splátky po každém přezkoumání není známa, může
věřitel ve splátkovém kalendáři uvést stejnou výši splátky po celou dobu trvání úvěru. V tomto případě na to musí
věřitel spotřebitele upozornit viditelným odlišením částek, které jsou známy, od těch, které jsou hypotetické (například
použitím jiného písma, ohraničení nebo stínování). Kromě toho musí být jasně čitelným textem vysvětleno, ve
kterých obdobích se mohou částky uvedené v tabulce lišit a proč.

Oddíl „8. Další povinnosti“
1) V tomto oddíle věřitel uvede povinnosti, jako je povinnost nemovitost pojistit, sjednat životní pojištění, posílat mzdu
na účet u věřitele nebo zakoupit jakýkoli jiný produkt nebo službu. U každé povinnosti musí věřitel uvést, vůči komu
a dokdy musí být splněna.

2) Věřitel musí uvést dobu trvání povinnosti, například po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru. V souvislosti s každou
povinností musí věřitel uvést jakékoli náklady, které má hradit spotřebitel a jež nejsou zahrnuty v RPSN.

3) Věřitel uvede, zda má spotřebitel za účelem získání úvěru na základě uvedených podmínek povinnost využít některé
doplňkové služby, a pokud ano, zda je spotřebitel povinen pořídit tyto služby od věřitelem vybraného poskytovatele
nebo je může pořídit od poskytovatele, kterého si sám zvolí. Jestliže je tato možnost podmíněna tím, že doplňkové
služby musí mít určité minimální vlastnosti, musí být tyto vlastnosti v tomto oddíle popsány.

Jsou-li se smlouvou o úvěru spojeny další produkty, uvede věřitel klíčové vlastnosti těchto dalších produktů a jasně
stanoví, zda má spotřebitel právo smluvní vztah ze smlouvy o úvěru nebo s ní spojených produktů ukončit zvlášť, za
jakých podmínek a s jakými důsledky, a připadá-li to v úvahu, možné důsledky ukončení doplňkových služeb
vyžadovaných v souvislosti se smlouvou o úvěru.

Oddíl „9. Předčasné splacení“
1) Věřitel musí uvést, za jakých podmínek může spotřebitel úvěr předčasně zcela či z části splatit.
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2) V oddíle týkajícím se poplatků za předčasné splacení musí věřitel upozornit spotřebitele na jakékoli poplatky za
předčasné splacení nebo jiné náklady, které je třeba uhradit v případě předčasného splacení za účelem odškodnění
věřitele, a pokud možno musí uvést jejich výši. V případech, kdy by výše odškodnění závisela na různých faktorech,
jako je splacená částka nebo úroková sazba převažující v okamžiku předčasného splacení, musí věřitel specifikovat,
jak se toto odškodnění vypočítá, a uvést maximální možnou výši tohoto poplatku, nebo pokud to není možné,
ilustrativní příklad, na němž spotřebitel uvidí výši odškodnění při různých možných scénářích.
Oddíl „10. Flexibilní prvky“
1) Připadá-li to v úvahu, věřitel vysvětlí možnost a podmínky převedení úvěru na jiného věřitele nebo nemovitost.
2) (Připadá-li v úvahu) Další prvky: Pokud produkt obsahuje kterýkoli z prvků uvedených v bodě 5, musí být v tomto
oddíle uveden seznam těchto prvků, včetně stručného vysvětlení: okolností, za jakých může spotřebitel prvek použít;
veškerých podmínek spjatých s prvkem; skutečnosti, že pokud prvek tvoří součást úvěru zajištěného zástavním
právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním, znamená to, že spotřebitel ztrácí jakoukoli zákonnou
nebo jinou ochranu, která je s tímto prvkem obvykle spojena; a podniku, který prvek poskytuje (pokud jím není
věřitel).
3) Jestliže daný prvek zahrnuje jakýkoli dodatečný úvěr, musí se v tomto oddíle spotřebiteli vysvětlit: celková výše úvěru
(včetně úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním); zda je daný
dodatečný úvěr zajištěn, či nikoli; příslušné výpůjční úrokové sazby; a zda je úvěr regulovaný, či nikoli. Výše takového
dodatečného úvěru musí buď být zahrnuta do původního posouzení úvěruschopnosti, nebo pokud není, musí být
v tomto oddíle jasně uvedeno, že dostupnost této dodatečné částky závisí na dalším posouzení schopnosti spotřebitele
úvěr splatit.
4) Jestliže prvek zahrnuje spořící nástroj, musí být vysvětlena příslušná úroková sazba.
5) Možné dodatečné prvky jsou: „přeplatky/nedoplatky“ [zaplacení vyšší nebo nižší částky, než je splátka běžně vyžado
vaná v rámci struktury umořování]; „platební prázdniny“ [období, během nichž se od spotřebitele nevyžaduje
odvádění plateb]; „zpětná půjčka“ [možnost, aby si spotřebitel opětovně půjčil prostředky, které již čerpal a splatil];
„dodatečná půjčka dostupná bez dalšího schvalování“; „dodatečná zajištěná nebo nezajištěná půjčka“ [v souladu s výše
uvedeným bodem 3]; „kreditní karta“; „provázaný běžný účet“ a „provázaný spořící účet“.
6) Věřitel může do tohoto oddílu zahrnout další prvky, které nabízí v rámci smlouvy o úvěru a které nejsou uvedeny
v předchozích oddílech.
Oddíl „11. Další práva dlužníka“
1) Věřitel objasní dostupné/á právo/a, jako například právo na odstoupení od smlouvy, lhůtu na rozmyšlenou nebo
případně jiná práva, jako je možnost převedení úvěru (včetně subrogace), upřesní podmínky, s nimiž je/jsou toto/tato
právo/a spojeno/a, postup, jakým jej/je spotřebitel má uplatnit, mimo jiné adresu, na niž musí být zasláno oznámení
o odstoupení od smlouvy, a odpovídající poplatky (připadá-li v úvahu).
2) Má-li se spotřebitel lhůtu na rozmyšlenou nebo právo na odstoupení od smlouvy, musí to být jasně uvedeno.
3) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, musí být spotřebitel informován
o existenci či neexistenci práva na odstoupení.
Oddíl „12. Stížnosti“
1) V tomto oddíle je uvedeno interní kontaktní místo [název příslušného oddělení] a způsob, jak je kontaktovat za
účelem podání stížnosti [poštovní adresa] nebo [telefonní číslo], nebo [kontaktní osoba:] [kontaktní údaje] a odkaz na
postup podávání stížností na příslušné internetové stránce nebo podobném informačním zdroji.
2) Musí zde být uveden název příslušného vnějšího subjektu pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy,
a pokud je využití vnitřního postupu podávání stížností podmínkou pro přístup k takovému subjektu, musí zde tato
skutečnost být uvedena prostřednictvím formulace v části A.
3) V případě smluv o úvěru se spotřebitelem, který má bydliště v jiném členském státě, odkáže věřitel na existenci sítě
FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).
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Oddíl „13. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka“
1) Může-li mít nedodržení jakékoli povinnosti spotřebitele ve vztahu k úvěru pro něho finanční nebo právní důsledky,
musí věřitel v tomto oddíle popsat jednotlivé hlavní případy (například pozdní platby / prodlení, nesplnění povinností
stanovených v oddíle 8 „Další povinnosti“) a uvést, kde lze získat další informace.
2) Pro každý z těchto případů musí věřitel uvést jasnou, snadno srozumitelnou formou možné sankce nebo důsledky.
Odkaz na vážné důsledky musí být zvýrazněn.
3) Pokud může být nemovitost, kterou je úvěr zajištěn, vrácena věřiteli nebo převedena na věřitele v případě, že
spotřebitel nedodrží své závazky, musí být tato skutečnost v tomto oddíle uvedena pomocí prohlášení ve znění
formulace uvedené v části A.
Oddíl „14. Další informace“
1) V případě uvádění na trh na dálku bude tento oddíl obsahovat jakoukoli doložku o právu rozhodném pro smlouvu
o úvěru nebo příslušném soudu.
2) Hodlá-li věřitel komunikovat se spotřebitelem v průběhu doby trvání smlouvy v jiném jazyce než v jazyce ESIP, musí
být tato skutečnost uvedena, včetně jazyka, který má být pro komunikaci používán. Tímto ustanovením není dotčen
čl. 3 odst. 1 bod 3 písm. g) směrnice 2002/65/ES.
3) Věřitel nebo zprostředkovatel úvěru uvede prohlášení o právu spotřebitele na poskytnutí nebo případně nabídnutí
návrhu smlouvy o úvěru přinejmenším poté, co byla učiněna nabídka závazná pro věřitele.
Oddíl „15. Orgán dohledu“
1) Musí být uveden orgán nebo orgány příslušné k dohledu v předsmluvní fázi úvěru.
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PŘÍLOHA III
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZNALOSTI A ODBORNOU ZPŮSOBILOST
1. Je třeba, aby minimální požadavky na znalosti a odbornou způsobilost pracovníků věřitele, zprostředkovatele úvěru
a jmenovaného zástupce uvedené v článku 9 a osob podílejících se na vedení zprostředkovatele úvěru nebo jmeno
vaného zástupce uvedené v čl. 29 odst. 2 písm. c) a čl. 31 odst. 2 zahrnovaly alespoň
a) patřičné znalosti úvěrových produktů spadajících do oblasti působnosti podle článku 3 a doplňkových služeb, které
jsou s nimi obvykle nabízeny;
b) patřičné znalosti právních předpisů týkajících se spotřebitelských smluv o úvěru, zejména ochrany spotřebitele;
c) patřičné znalosti a věcné porozumění, pokud jde o postup při koupi nemovitostí;
d) patřičné znalosti týkající se oceňování zajištění;
e) patřičné znalosti uspořádání a fungování evidence nemovitostí;
f) patřičné znalosti trhu v příslušném členském státě;
g) patřičné znalosti etických standardů v odvětví;
h) patřičné znalosti procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nebo případně odborná způsobilost v oblasti
posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
i) patřičnou úroveň finanční a ekonomické odborné způsobilosti.
2. Při stanovování minimálních požadavků na znalosti a odbornou způsobilost mohou členské státy stanovit různou
úroveň a druh požadavků na pracovníky věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo jmenovaného zástupce a na vedení
zprostředkovatele úvěru nebo jmenovaného zástupce.
3. Členské státy určí patřičnou úroveň znalostí a odborné způsobilosti na základě
a) odborné kvalifikace, například diplomů, titulů, odborného vzdělávání, dovednostních testů nebo
b) odborné praxe, kterou lze definovat jako určitý minimální počet let odpracovaných v oblastech spojených s vytvá
řením, distribucí nebo zprostředkováním úvěrových produktů.
Po 21. březnu 2019 se určení patřičné úrovně znalostí a odborné způsobilosti nesmí zakládat pouze na metodách
uvedených v prvním pododstavci písm. b).
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EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž smlouvy,
právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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