
Spotfiebitelské úvûrování je velmi citlivou právní
oblastí, a to z dÛvodu, Ïe dochází k v˘znamné-
mu zadluÏení jednotliv˘ch spotfiebitelÛ, potaÏ-
mo cel˘ch domácností. Trend zadluÏování
domácností je patrn˘ zejména v posledních dvou
dekádách.1 Tento soudob˘ Ïivotní trend obyva-
telstva – „Ïivot na dluh“ – je prezentován spo-
leãností i reklamou jako nûco zcela standardního.

PÛvodní smûrnice 87/102/EHS (dále jen „pÛ-
vodní smûrnice“),2 která byla pfiijata v reÏimu
minimální harmonizace, neobsahovala povin-
nost posoudit schopnost spotfiebitele splácet
úvûr, coÏ se následnû ukázalo jako problematické,
zejména v nûkter˘ch ãlensk˘ch státech (¤ecko,
Maìarsko, Rumunsko, ·panûlsko),3 ve kter˘ch
poskytovatelé úvûrÛ schopnost spotfiebitele
splácet úvûr neovûfiovali vÛbec nebo nedosta-
teãnû. Tato pÛvodní smûrnice byla nahrazena no-
vou smûrnicí 2008/48/ES (dále jen „smûrnice“)4

pfiijatou jiÏ v reÏimu maximální harmonizace.5
Cílem nové právní úpravy je odstranûní nedo-
statkÛ, které se vyskytly pfii uplatÀování pÛ-
vodní smûrnice.6

PÛvodní návrh textu smûrnice pfiedloÏen˘
Komisí7 byl mnohem ambicióznûj‰í, neÏ v˘sled-
n˘ pfiijat˘ text, kter˘ lze povaÏovat za v˘sledek
kompromisu akceptovateln˘ ãlensk˘mi státy.8
Jedním z nejkontroverznûj‰ích bodÛ smûrnice
bylo zakotvení principu odpovûdného pÛjãová-
ní (responsible lending).9 Za úãelem posílení to-
hoto principu stanovuje EU ãlensk˘m státÛm
povinnost pfiijmout, pfii zohlednûní zvlá‰tních
charakteristick˘ch rysÛ sv˘ch úvûrov˘ch trhÛ,
vhodná opatfiení pro podporu tzv. „odpovûd-
n˘ch“ praktik ve v‰ech fázích úvûrového vzta-

3/2015 JURISPRUDENCE âLÁNKY

36

K otázce posouzení schopnosti
spotfiebitele splácet spotfiebitelsk˘ úvûr

IVA ·ËAVÍKOVÁ ¤EZNÍâKOVÁ

DOKTORANDKA KATEDRA OBâANSKÉHO PRÁVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

The Duty to Assess Creditworthiness of Consumer

Summary: The article deals with issues related to the duty of the credit provider to assess the
creditworthiness of consumer. The author has interpreted, in light of the decision of Court of Justice of
European Union in case CA Consumer Finance SA vs Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, Florianu
Bonatovi, two issues (i) what the content of the duty to assess the creditworthiness is and (ii) who has to
proof that this duty was fulfilled. In the final part of the article, attention is paid to civil sanctions applied
against the contracts where the credit provider fails to fulfill his duty to assess the creditworthiness.
According to section 9 Act No. 145/2010 Coll., on Consumer Credit, these contracts are invalid, as defined
in the new Civil Code.
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1 Podle odhadÛ dosahuje aktuálnû hodnota spotfiebitelsk˘ch
úvûrÛ v âR zhruba 300 miliard korun, z toho ty od
nebankovních poskytovatelÛ dosahují témûfi 80 miliard.
Vypuknutím hospodáfiské krize zaãal stoupat poãet
pfiedluÏen˘ch domácností, pfiiãemÏ tento trend zaãal stagnovat
aÏ od r. 2012. Zdroje: <http://archiv.ihned.cz/c1-63649640-
pravidla-pro-uverove-firmy-ma ji-byt-prisnejsi>,
<https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2013-
2014/index.html >, <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O
=6&CT=781&CT1=0>.

2 Smûrnice Rady ze dne 22. prosince 1986 o sbliÏování právních
a správních pfiedpisÛ ãlensk˘ch státÛ t˘kajících se
spotfiebitelského úvûru.

3 European Regulatory Private Law Project. European University
Institute. The Over-indebtedness of European Consumers –
A View from Six Countries. Edited by Irina Domurath, Guido
Comparato, Hans-W. Micklitz, 2014.

4 Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne
23. dubna 2008 o smlouvách o spotfiebitelkém úvûru. Do
rozsahu vûcné pÛsobnosti této smûrnice nespadají hypoteãní
úvûry, které jsou regulovány samostatnû ve smûrnici
Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách
o spotfiebitelském úvûru na nemovitosti urãené k bydlení 
(tvz. Hypoteãní smûrnice).

5 K tomu více VACEK, L. ReÏim maximální harmonizace a jeho
dÛsledky pfii transpozici smûrnice o smlouvách
o spotfiebitelském úvûru. Jurisprudence, 2010, ã. 7.

6 Napfi. Praxe poukázala na nedostateãnou úpravu ãlánkÛ 7 a 11
pÛvodní smûrnice, která regulovala poskytování vázan˘ch
úvûrÛ, resp. problematiku spojenou s odstoupením od kupní
smlouvy sjednanou mimo obchodní prostory a s ní spojenou
smlouvu o spotfiebitelském úvûru. K tomu srovnej ãl. 15 odst. 1
nové smûrnice. Dále nová smûrnice zakotvuje právo
spotfiebitele na odstoupení od úvûrové smlouvy bez udání
dÛvodu ve lhÛtû 14 kalendáfiních dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy.

7 Návrh smûrnice obsahoval právní úpravu ruãení, regulaci
hypoteãních úvûrÛ. K tomu srovnej návrh Komise
COM/2002/0443 final. Dostupné z: < http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2002:0443:
FIN>. K tomu více HULMÁK, M. Práva a povinnosti vûfiitele pfii
poskytování spotfiebitelského úvûru. Jurisprudence, 2010, 
roã. 19, ã. 7, s. 9, REICH, N. – MICKLITZ, H. W. – TONNER, K.
European Consumer Law. Ius Communitatis V., 2nd edition,
Intersentia, 2014, s. 218 a násl.

8 K tomu srovnej návrh Komise COM/2002/0443 final. Dostupné
z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=COM:2002:0443:FIN >. K tomu více
HULMÁK, op. cit., s. 9, REICH, N. – MICKLITZ H. W. –
TONNER, K. op. cit., s. 218 a násl.

9 Hulmák poukazuje na fakt, Ïe oproti pÛvodnímu návrhu
smûrnice, kter˘ byl pfiedloÏen Komisí, obsahuje finální text
smûrnice tento princip (responsible lending) pouze v omezené
podobû. K tomu více HULMÁK, M. Nov˘ zákon
o spotfiebitelském úvûru. Právní rozhledy, 2010, roã. 18, ã. 9, 
s. II. SEIN, K. Transposition of New Consumer Credit Directive
in Estonia. European Review of private Law. Great Britain:



hu. V souladu s tímto principem pak EU prosa-
zuje politiku rozumného zadluÏování. Samotná
smûrnice v recitálu 26 stanovuje povinnost ãlen-
sk˘m státÛm zajistit, pomocí legislativy a dal‰ích
nelegislativních nástrojÛ,10 aby nedocházelo
k pfiedluÏování domácností. 

Na problematiku spojenou s poskytováním
spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ nelze nahlíÏet izolova-
nû. Spotfiebitel je na unijní úrovni chránûn vel-
k˘m poãtem smûrnic11 a v kaÏdém jednotlivém
pfiípadû je nutné analyzovat, která smûrnice,
resp. která implementovaná ustanovení mají
b˘t na dan˘ závazkov˘ vztah aplikována. Jak
uvádí ·Èavíková a Selucká, pfii poskytování spo-
tfiebitelského úvûru se na závazkov˘ vztah me-
zi poskytovatelem úvûru a spotfiebitelem
aplikuje nejen „smûrnice“, ale i napfi. smûrnice
2005/2912 a smûrnice 93/13.13 Aplikací jedné
smûrnice totiÏ není moÏné vyluãovat aplikaci ji-
né smûrnice.14

Smûrnice byla na národní úrovni implemento-
vána do zákona ã. 145/2010 Sb., o spotfiebitelském
úvûru (dále jen „ZoSÚ“).15 Práva a povinnosti
poskytovatele úvûru a spotfiebitele neupravené
ZoSÚ se fiídí zákonem ã. 89/2012 Sb., obãansk˘
zákoník (dále jen „NOZ“).16 Povinnost poskyto-
vatele úvûru ovûfiit schopnost spotfiebitele spla-
tit úvûr byla transponována do ustanovení § 9
odst. 1 a § 22 odst. 2, 3, 5 ZoSÚ.

Povinnost vûfiitele ovûfiit schopnost spotfiebi-
tele splatit úvûr ve smyslu smûrnice bude dále
diskutována a interpretována v rámci tûchto
otázek: (a) jak˘ je obsah povinnosti vûfiitele ovû-
fiit schopnost spotfiebitele splácet úvûr, (b) kdo
nese v pfiípadû sporu dÛkazní bfiemeno ohlednû
ne/splnûní této povinnosti, (c) jaké jsou soukro-
moprávní následky poru‰ení této povinnosti
v ãeském právním fiádu. Otázky ad a) a ad b) bu-
dou interpretovány zejména s ohledem na ne-
dávné rozhodnutí Soudního dvora EU (dále jen
„SDEU“) ve vûci CA Consumer Finance SA proti In-
grid Bakkaus, Charline Bonato, Florianu Bonatovi.17

Povinnost posoudit
úvûruschopnost spotfiebitele

Obsah a rozsah povinnosti vûfiitele
ovûfiit úvûruschopnost spotfiebitele

K naplnûní principu odpovûdného pÛjãování
má pfiispût i zakotvení povinnosti vûfiitele po-
soudit schopnost spotfiebitele splatit úvûr. Tato
povinnost je zakotvena v ãlánku 8 odst. 1 smûr-
nice, kter˘ je konkretizací recitálu 26 smûrnice.

Na unijní i národní úrovni jsou diskutovány
otázky t˘kající se obsahu a rozsahu této povin-
nosti, dále pak zpÛsob prokázání splnûní této
povinnosti, jakoÏ i následky jejího poru‰ení.

Povinnost posoudit schopnost spotfiebitele
splatit úvûr je souãástí triády povinností, které
má vûfiitel vÛãi spotfiebiteli, je‰tû pfied uzavfie-
ním smlouvy (povinnost ovûfiit schopnost spo-
tfiebitele splatit úvûr, povinnost poskytnout
informace pfied uzavfiením smlouvy, povinnost
poskytnout radu pfied uzavfiením smlouvy). Za-
ji‰tûní dostateãné informovanosti spotfiebitelÛ
a poskytnutí pfiípadné rady (vysvûtlení) má pfii-
spût k tomu, aby spotfiebitel zváÏil pfiípadná 
rizika nabízeného úvûru a aby porovnal ne/v˘-
hodnost jednotliv˘ch nabídek, resp. spotfiebitel
by mûl ãinit informovaná rozhodnutí zaloÏená
na zváÏení v‰ech okolností (napfi. srovnání na-
bídek na trhu poskytovatelÛ spotfiebitelsk˘ch
úvûrÛ) a úplné znalosti vûci.18

âeská národní banka interpretuje úãel povin-
nosti vûfiitele ovûfiit schopnost spotfiebitele splá-
cet úvûr tak, Ïe tato povinnost je stanovena na
ochranu spotfiebitele pfied pfiijetím neuváÏe-
n˘ch a nezodpovûdn˘ch rozhodnutí, plynou-
cích z neznalosti a nedostateãn˘ch zku‰eností,
jakoÏ i osobních, morálnû volních vlastností
a Ïivotních i sociálních pomûrÛ spotfiebitele,
které mohou zásadním zpÛsobem dopadnout
na jeho osobní a rodinnou finanãní situaci, po-
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Wolters Kluwer Law International BV, Vol. 2, 2012, s. 439,
REICH, N. – MICKLITZ H. W. – TONNER, K. op. cit., s. 218
a násl., European Regulatory Private Law Project. European
University Institute. The Over-indebtedness of European
Consumers – A View from Six Countries. Edited by Irina
Domurath, Guido Comparato, H.-W. Micklitz, 2014, s. 52 a násl.

10 Podpora rozvoje finanãní gramotnosti, efektivní dohled nad
poskytovateli spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ, zaji‰tûní dostateãné
informovanosti spotfiebitelÛ.

11 K tomu více SELUCKÁ, M. Ochrana spotfiebitele v soukromém
právu. Praha: C. H. Beck, 2008.

12 Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne
11. kvûtna 2005 o nekal˘ch obchodních praktikách vÛãi
spotfiebitelÛm na vnitfiním trhu.

13 Smûrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o nepfiimûfien˘ch podmínkách ve spotfiebitelsk˘ch smlouvách.

14 ·ËAVÍKOVÁ ¤EZNÍâKOVÁ, I. – SELUCKÁ, M. Incorrect APRC
as an Unfair Commercial Practice and as an Unfair Term in
Consumer Contracts. Journal of European Consumer and
Market Law, Rakousko: Verlag Österreich, 2014, roã. 3, ã. 2,
s. 111, ISSN 2191-3412. K tomu dále srovnej: Rozsudek SDEU
ve vûci C - 423/97 Travel Vac SL v. Manuel José Antelm
Sanchis ze dne 22. dubna 1999, rozsudek SDEU ze dne 
15. bfiezna 2012 sp. zn. C - 453/10 Jana Pereniãová,Vladislav
Pereniã proti S. O. S. financ, spol. s r. o.

15 Obecnû k poskytování spotfiebitelského úvûru 
WACHTLOVÁ, L. – SLANINA, J. Zákon o spotfiebitelském
úvûru. Komentáfi. Praha: C. H. Beck, 2011, TOMANâÁKOVÁ, B.
Ochrana spotfiebitele v praxi se vzory a pfiíklady. 2. vyd. Praha:
Linde, 2011, s. 110–118, DOHNAL, J. Spotfiebitelsk˘ úvûr –
praktická pfiíruãka s pfiíklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011,
VEâE¤A, J. Ochrana spotfiebitele v âeské republice a Evropské
unii. Praha: Leges, 2013, s. 183–195.

16 Na právní vztahy ze spotfiebitelského úvûru vzniklé pfied
úãinností NOZ se aplikuje zákon ã. 40/1964 Sb., obãansk˘
zákoník, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

17 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. prosince 2014 ve vûci
C-449/13 CA Consumer Finance SA v Ingrid Bakkaus and
Others.

18 SCHILLIG, M. Inequality of bargaining power versus market for
lemons: Legal paradigm change and the Court of Justice
s jurisprudence on Directive 93/13 on unfair contract terms.
European Law Review. 2008, Vol. 33, ã. 3, s. 313–336,
DOMURATH, I. The Case for Vulnerability as the Normative
Standard in European Consumer Credit and Mortgage Law – An
Inquiry into the Paradigms of Consumer Law. Journal of
European Consumer and Market Law. 2013 Vol. 2, No. 3, s. 134
a násl.



stihnout jeho majetek a ohrozit uspokojování
základních Ïivotních potfieb, ekonomickou
funkci rodiny a spoleãensk˘ status jejich ãlenÛ,
vã. naru‰ení jejich sociálních vztahÛ.19

Huls pak poukazuje na paradox, Ïe povin-
nost ovûfiit schopnost spotfiebitele splatit úvûr je
negativnû vnímána zejména nízkopfiíjmov˘mi
spotfiebiteli, a to proto, Ïe banky jim ãasto nepo-
skytnou úvûr právû z dÛvodu, Ïe neprojdou tes-
tem úvûruschopnosti, coÏ je ãasto vede do
„náruãe“ poskytovatelÛ nebankovních pÛjãek,
coÏ ve svém dÛsledku znamená zdraÏení úvûru
pro tuto sociální skupinu.20 Tato sociální skupina,
která je velmi náchylná k uzavírání spotfiebitel-
sk˘ch úvûrÛ, má pak paradoxnû omezenou moÏ-
nost volby poskytovatele spotfiebitelského úvûru.

Poskytovatel úvûru je povinen je‰tû pfied uza-
vfiením smlouvy o spotfiebitelském úvûru po-
soudit úvûruschopnost spotfiebitele na základû
dostateãn˘ch informací21 „získan˘ch pfiípadnû“
od spotfiebitele a, „pokud je to nezbytné“, na zá-
kladû vyhledávání v pfiíslu‰né databázi.22

Dotãené ustanovení smûrnice bylo imple-
mentováno do ustanovení § 9 ZoSÚ témûfi do-
slovnû a bez dal‰í konkretizace (napfi. pojmu
dostateãné informace, v˘znamné nav˘‰ení...).
Na rozdíl od smûrnice národní zákonodárce do
ZoSÚ v˘slovnû zakotvil povinnost vûfiitele po-
stupovat s odbornou péãí pfii posuzování
schopnosti spotfiebitele splatit úvûr. Slanina
a Wachtlová uvádí, Ïe na konkretizaci povin-
nosti postupovat s odbornou péãí lze analogic-
ky uplatnit § 75 odst. 2 zákona ã. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování. Vûfiitel je povinen
postupovat kvalifikovanû, ãestnû a odpovûdnû,
coÏ mimo jiné zahrnuje povinnost vûfiitele po-
taÏmo jeho zamûstnancÛ mít dostateãné znalos-
ti a zku‰enosti z oblasti finanãních trhÛ.23

Vûfiitel má pak povinnost posoudit schopnost
spotfiebitele splácet úvûr nejen pfied uzavfiením
smlouvy, ale také vÏdy, kdyÏ má dojít k v˘-
znamnému nav˘‰ení24 celkové v˘‰e spotfiebitel-
ského úvûru (ãl. 8 odst. 2 smûrnice). Nûkteré
ãlenské státy (napfi. Belgie) zakotvily je‰tû pfied
pfiijetím smûrnice ve svém právním fiádu povin-
nost vûfiitele nahlédnout do pfiíslu‰né databáze
pfii poskytování úvûru. Na základû ãl. 8 odst. 1
vûty druhé smûrnice jsou ãlenské státy opráv-
nûny ponechat takovou povinnost ve svém
právním fiádu. Nicménû s ohledem na princip
maximální harmonizace smûrnice nejsou ãlen-
ské státy oprávnûny tuto povinnost novû zakot-
vit do své legislativy. Za úãelem posílení právní
jistoty by pak odpovûdné orgány na národních
úrovních mûly vydat vhodné pokyny a návody,
které by byly vodítkem pro vûfiitele pfii plnûní
jejich povinností ve smyslu ãl. 8 smûrnice.

V souvislosti s interpretací dotãeného ustano-
vení smûrnice byla SDEU poloÏena francouz-
sk˘m tribunálem d’instance d’Orléans tato
pfiedbûÏná otázka: „Musí b˘t ãlánek 8 smûrnice
vykládán v tom smyslu, Ïe brání tomu, aby by-
la kontrola úvûruschopnosti spotfiebitele prove-
dena jen na základû informací uveden˘ch
spotfiebitelem, aniÏ byly tyto informace ovûfieny
pomocí jin˘ch údajÛ?“25

Generální advokát Wahl v bodû 36 a 37 svého
stanoviska uvedl, Ïe smûrnice neobsahuje taxa-
tivní v˘ãet informací, s jejichÏ pomocí má po-
skytovatel úvûru posoudit úvûruschopnost
spotfiebitele. Smûrnice dále neupravuje otázku
kontroly (rozsah, zpÛsob) poskytnut˘ch infor-
mací spotfiebitelem. âl. 8 odst. 1 smûrnice ve
spojení s recitálem 26 pfiiznává, dle názoru ge-
nerálního advokáta, poskytovateli úvûru pro-
stor pro uváÏení pfii urãení, zda informace, které
má k dispozici, staãí k doloÏení úvûruschopnos-
ti spotfiebitele ãi nikoli a zda je má pfiípadnû
ovûfiit pomocí jin˘ch údajÛ (databáze). Poskyto-
vatel úvûru se má pfiesvûdãit o úvûruschopnosti
zájemce o uzavfiení úvûrové smlouvy metodou
nebo metodami, které pokládá za nejvhodnûj‰í.
Tuto kontrolu lze provést na základû dokladÛ
o jeho finanãní situaci, jako jsou v˘platní pásky,
v˘pisy z bankovních úãtÛ, pfiehledy pohybÛ na
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19 Dohledov˘ benchmark ã. 1/2014. Dostupné z:
<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/spotre-
bitel/predpisy_spotrebitel/download/dohledovy_benchmark_
os_2014_01.pdf>.

20 HONDIUS, E. The Protection of the Weak Party in
a Harmonised European Contract Law: A Synthesis. Journal of
consumer policy. Vol. 27, No. 2., 2004, s. 245–251.

21 Pouze dva ãlenské státy (Belgie a Velká Británie) ve
vnitrostátním právu specifikovaly pojem dostateãné informace.
K tomu více ve Zprávû Komise Evropskému Parlamentu a Radû
o provádûní smûrnice 2008/48/ES o smlouvách
o spotfiebitelském úvûru. Dostupné z:
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%20109
00%202014%20INIT>

22 PÛvodní text smûrnice pfiedloÏen˘ Komisí zakotvoval v ãl. 8
povinnost zfiídit v kaÏdém ãlenském státû centrální databázi, ve
které by byly shromaÏìovány ve‰keré informace o závazcích
spotfiebitele související se spotfiebitelsk˘m úvûrem. K tomu
srovnej: < http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=COM:2002:0443:FIN >.
K otázce databází více HULMÁK, M. Práva a povinnosti vûfiitele
pfii poskytování spotfiebitelského úvûru. Jurisprudence, 2010,
roã. 19, ã. 7, s. 10, WACHTLOVÁ – SLANINA, op. cit., s. 102
a násl., FERRETTI, F. A European Perspective on Consumer
Loans and The Role of Credit Registries: The Need to
Reconcile Data Protection, Risk Managment, Efficiency, Over-
Indebtedness, and a Better Prudential Supervision of the
Financial System. Journal of Consumer policy. Vol. 33, Issue 1,
Springer, 2010, s. 1–27.

23 WACHTLOVÁ – SLANINA, J, op.cit., s. 100. K tomu dále âeská
národní banka – Dohledov˘ benchmark ã. 1/2014. Dostupné z:
<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/spotreb
itel/predpisy_spotrebitel/download/dohledovy_benchmark_
os_2014_01.pd f>.

24 Pouze tfii ãlenské státy (Slovinsko, Bulharsko, ·védsko)
definovaly pojem v˘znamné nav˘‰ení, a to tak, Ïe stanovily
prahové hodnoty pfii jejichÏ pfiekroãení vznikne vûfiiteli povinnost
ovûfiit schopnost spotfiebitele splatit úvûr. K tomu více ve Zprávû
Komise Evropskému Parlamentu a Radû o provádûní smûrnice
2008/48/ES o smlouvách o spotfiebitelském úvûru. Dostupné z:
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%20109
00%202014%20INIT>

25 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. prosince 2014 ve vûci
C-449/13 CA Consumer Finance SA v Ingrid Bakkaus and
Others.



bankovních úãtech a daÀové platební v˘mûry,
nikoli v‰ak v˘luãnû na jejich základû. Nelze na-
pfiíklad vylouãit, Ïe poskytovatel úvûru, kter˘
udrÏuje dlouhodob˘ obchodní vztah s nûkter˘-
mi zákazníky, bude jiÏ pfiedem znát finanãní si-
tuaci zájemce o úvûr.26 To ale podle generálního
advokáta neznamená, Ïe by poskytovatel úvûru
mûl mít povinnost systematicky kontrolovat
pravost informací osvûdãující pfiíjmy a v˘daje
spotfiebitele.27 SDEU ve svém rozhodnutí navá-
zal na závûry generálního advokáta a uvedl, Ïe
pro naplnûní cíle stanoveného v ãl. 8 smûrnice
není dostateãné, pokud poskytovatel úvûru za-
loÏí své rozhodnutí na nepodloÏen˘ch informa-
cích poskytnut˘ch spotfiebitelem. SDEU dále
uvedl, Ïe dotãené ustanovení smûrnice dává po-
skytovateli úvûru prostor pro uváÏení pfii urão-
vání, zda informace, které má k dispozici, staãí
k doloÏení úvûruschopnosti spotfiebitele, ãi ni-
koli a zda je má ovûfiit pomocí jin˘ch údajÛ (bod
36 rozhodnutí).28 Ideální pfiíkladem, na kterém
lze ilustrovat prostor pro uváÏení vûfiitele je v˘-
‰e sjednaného úvûru. V pfiípadû poskytnutí spo-
tfiebitelského úvûru do 10 tis. Kã nebude vûfiitel
poÏadovat po spotfiebiteli tolik informací a do-
kladÛ jako pfii poskytování spotfiebitelského
úvûru nad 1 mil. Kã. 

Kdo nese bfiemeno dÛkazu

Samotná smûrnice otázku dÛkazního bfiemene
ohlednû splnûní povinnosti posoudit schopnost
spotfiebitele splatit úvûr neupravuje. V této sou-
vislosti byla SDEU pfiedloÏena tato pfiedbûÏná
otázka: „Musí b˘t smûrnice vykládána v tom
smyslu, Ïe je na poskytovateli úvûru, aby pro-
kázal, Ïe fiádnû a v plném rozsahu splnil povin-
nosti, které má pfii uzavírání a plnûní úvûrové
smlouvy a které vypl˘vají z vnitrostátních pfied-
pisÛ provádûjících tuto smûrnici?“29

Generální advokát v bodû 25 svého stanovis-
ka uvádí, Ïe z cíle ochrany spotfiebitele, kter˘
sleduje smûrnice, zcela logicky vypl˘vá, Ïe dÛ-
kazní bfiemeno v otázce splnûní pfiedsmluvní
informaãní a kontrolní povinnosti musí v zása-
dû leÏet na profesionálním poskytovateli úvûru.
DÛkaz o splnûní konkrétní kontrolní povinnosti
by mûl podat ten, komu tato povinnost pfiíslu‰í,
tj. v daném pfiípadû profesionální poskytovatel
úvûru. SDEU uvedl, Ïe otázka právní úpravy
dokazování je v kompetenci jednotliv˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ pfii dodrÏení zásady efektivity
a rovnocennosti, známé to komponenty zásady
procesní autonomie.30

Na argumentaci generálního advokáta navá-
zal pak SDEU ve svém rozhodnutí, kdyÏ uvedl,
Ïe není v kompetenci SDEU rozhodovat o v˘-
kladu ustanovení vnitrostátního práva, neboÈ

tento úkol pfiíslu‰í v˘luãnû pfiedkládajícímu
soudu. SDEU mÛÏe interpretovat pouze usta-
novení unijního práva.31 SDEU uvedl, Ïe po-
skytovatel úvûru, kter˘ postupuje s fiádnou
péãí, kterou je nutno od profesionála poÏado-
vat,32 si musí b˘t vûdom toho, Ïe shromaÏìová-
ní a uchovávání dokladÛ, prokazujících
schopnost spotfiebitele splácet úvûr, je nezbytné
k prokázání splnûní jeho povinností ve smyslu
ãl. 8 smûrnice. SDEU závûrem uvádí, Ïe kdyby
mûl bfiemeno dÛkazu o nesplnûní povinnosti
stanovené v ãl. 8 smûrnice nést spotfiebitel, byl
by naru‰en soulad se zásadou efektivity. Spo-
tfiebitel totiÏ nemá prostfiedky k tomu, aby do-
loÏil, Ïe poskytovatel úvûru neprovedl kontrolu
jeho úvûruschopnosti.

Národní zákonodárce otázku dÛkazního bfie-
mene upravil v ustanovení § 22 odst. 5 ZoSÚ,
které zakotvuje vyvratitelnou právní domnûn-
ku o nesplnûní povinnosti vûfiitele podle § 9 Zo-
SÚ.33 Presumuje se tedy, Ïe vûfiitel nesplnil svou
povinnost podle § 9 ZoSÚ a v pfiípadû sporu se
spotfiebitelem musí prokázat, Ïe povinnost po-
dle dotãeného ustanovení splnil, coÏ je opráv-
nûn posoudit pfiíslu‰n˘ národní soud na
základû jednotliv˘ch tvrzení a pfiedloÏen˘ch
dÛkazÛ. Komentáfi k ustanovení § 22 odst. 5 
ZoSÚ uvádí, Ïe není totiÏ vÛbec pfiedstavitelné,
Ïe by spotfiebitel mohl nesplnûní této povinnos-
ti prokázat, neboÈ posouzení úvûruschopnosti je
zpravidla provádûno alespoÀ zãásti automatizo-
vanû mimo dohled spotfiebitele. Toto pravidlo
lze nicménû aplikovat v˘hradnû na soukromo-
právní spory mezi spotfiebiteli a vûfiiteli, nikoliv
v‰ak v rámci trestního fiízení.34

Právní úprava ZoSÚ, pfiená‰ející dÛkazní bfie-
meno ohlednû splnûní povinnosti vûfiitele ovûfiit
schopnost spotfiebitele splácet úvûr, je souladná
se závûry uveden˘mi v diskutovaném rozhod-
nutí SDEU.
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26 K tomu srovnej HULMÁK, op. cit., s. 9.
27 Stejné stanovisko ve svém vyjádfiení zastávala i nûmecká vláda.
28 Obdobn˘ názor nalezneme i v rozhodovací praxi ãesk˘ch

soudÛ. K tomu srovnej rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 
27. záfií 2007 sp. zn. 32 Odo 1726/2006.

29 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. prosince 2014 ve vûci
C-449/13 CA Consumer Finance SA v Ingrid Bakkaus and
Others.

30 K tomu srovnej rozhodnutí: Rozsudek SDEU ze dne 17. ledna
2008 sp. zn. C-37/06 Viamex Agrar Handel a ZVK. Rozsudek
SDEU ze dne 19. ãervna 2014 sp. zn. C-501/12 ve vûci Specht.

31 K tomu srovnej rozhodnutí: Rozsudek SDEU ze dne 1. dubna
2004 sp. zn. C-237/02 Freiburger Kommunalbauten GmbH
Baugesellchaft & Co. KG proti Ludger Hofstetter, Ulrike
Hofstetter, rozsudek SDEU ze dne 4. ãervna 2009 sp. zn. 
C-243/08 Pannon GSM Zrt. proti Erzsébet Sustikné Györfi.

32 K tomu srovnej textaci ustanovení § 9 odst. 1 ZoSÚ.
33 Z legislativního hlediska je dle autora ãást textu: „Není-li

prokázán opak“ zcela nadbyteãn˘. To totiÏ eo ipso vypl˘vá
z formulace „má se za to“.

34 K tomu více VEDRAL, J. Správní delikty v zákonû
o spotfiebitelském úvûru. Jurisprudence, 2010, ã. 7, s. 20 a násl.



Soukromoprávní následky poru‰ení
povinnosti ovûfiit úvûruschopnost
spotfiebitele

Otázka následkÛ poru‰ení povinnosti ovûfiit
schopnost spotfiebitele splácet úvûr není smûr-
nicí regulována. Je v kompetenci ãlenského stá-
tu stanovit pfiípadné sankce za poru‰ení této
povinnosti. Smûrnice pouze stanovuje, Ïe sank-
ce musí b˘t efektivní, pfiimûfiené a odrazující 
(ãl. 23). Jednotlivé ãlenské státy pak zaujaly k té-
to otázce rozdíln˘ pfiístup.35

ZoSÚ zakotvil v § 20 odst. 2 písm. a) vefiejno-
právní sankci pro vûfiitele a zprostfiedkovatele
za poru‰ení povinnosti podle § 9 odst. 1 ZoSÚ,
pfiiãemÏ za takov˘ správní delikt byl správní or-
gán oprávnûn uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e
2 000 000 Kã (§ 20 odst. 5 písm. b) ZoSÚ).36 No-
vela ZoSÚ37 v˘znamnû zostfiila v˘‰i ukláda-
n˘ch sankcí. Od úãinnosti novely ZoSÚ lze na
základû § 20 odst. 5 písm. a) ZoSÚ uloÏit vûfiite-
li za poru‰ení povinnosti podle § 9 odst. 1 ZoSÚ
pokutu aÏ do v˘‰e 20 000 000 Kã. Tuto sankci jiÏ
novû nelze uloÏit zprostfiedkovateli.

Naproti tomu ZoSÚ nezakotvil Ïádnou kon-
krétní soukromoprávní sankci za poru‰ení po-
vinnosti podle § 9 odst. 1 ZoSÚ. To ov‰em
neznamenalo, Ïe by vûfiitel nebo zprostfiedkova-
tel neodpovídal za ‰kodu zpÛsobenou poru‰e-
ním právní povinnosti podle § 420 zákona 
ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „OZ“).38

Z hlediska politiky odpovûdného úvûrování,
která je jedním z pilífiÛ smûrnice, se taková re-
gulace ukázala jako zcela nedostateãná. Na trhu
spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ pÛsobili poskytovatelé
úvûrÛ, ktefií sjednávali úvûry se spotfiebiteli,
u nichÏ bylo jiÏ v okamÏiku sjednávání smlou-
vy pravdûpodobné, Ïe nebudou schopni úvûr
splácet. Poskytovatelé úvûrÛ totiÏ kalkulovali se
smluvnû zakotven˘mi vysok˘mi smluvními
pokutami, s dosaÏením zisku realizací poskyt-
nutého zaji‰tûní spotfiebitelem ãi pau‰álnû sjed-
nan˘mi náklady na soudní a exekuãní fiízení.39

S ohledem na v˘‰e uvedené byl text ustano-
vení § 9 odst. 1 ZoSÚ novelou ZoSÚ doplnûn
takto: „Vûfiitel poskytne spotfiebitelsk˘ úvûr jen
tehdy, pokud je po posouzení úvûruschopnosti
spotfiebitele s odbornou péãí zfiejmé, Ïe spotfie-
bitel bude schopen spotfiebitelsk˘ úvûr splácet,
jinak je smlouva, ve které se sjednává spotfiebi-
telsk˘ úvûr, neplatná.“ Vûfiitel tedy nesmí po-
skytnout spotfiebitelsk˘ úvûr, pokud není na
základû poskytnut˘ch informací a dokladÛ pfie-
svûdãen o tom, Ïe spotfiebitel bude s nejvût‰í
pravdûpodobností schopen úvûr splatit. DÛraz
je kladen na posouzení pomûru mezi pfiíjmy
a v˘daji spotfiebitele. Dále je posuzováno, kolik

finanãních prostfiedkÛ zbude spotfiebiteli v roz-
hodném období, po odeãtení vynaloÏen˘ch bûÏ-
n˘ch v˘dajÛ, na splácení úvûru. V pfiípadû
poru‰ení této povinnosti je sjednaná smlouva
o úvûru neplatná.

ZoSÚ tedy v souvislosti s poru‰ením povinnos-
ti podle § 9 odst. 1 novû kombinuje soukromo-
právní a vefiejnoprávní sankce. Obû kategorie
sankcí se vedle sebe objevily jiÏ v zákonû 
ã. 321/2001 o nûkter˘ch podmínkách sjednává-
ní spotfiebitelského úvûru.40 Tento zpÛsob regu-
lace v oblasti spotfiebitelského práva je pomûrnû
ãast˘.41 Fiala a Selucká k tomu uvádí: „Skuteã-
nost, Ïe ochrana spotfiebitele vefiejnoprávní
a soukromoprávní se v ãeském právním fiádu
prolíná, je flagrantní, bohuÏel v‰ak vlastní sou-
ladnost vefiejnoprávních a soukromoprávních
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35 Na Slovensku je tato otázka upravena zákonem ã. 129/2010 Sb.,
o spotrebiteºsk˘ch úveroch a o in˘ch úveroch a pôÏiãkách pre
spotrebiteºov a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov,
v ustanovení § 11 odst. 2 – V prípade hrubého poru‰enia
povinnosti podºa § 7 ods. 1 sa úver povaÏuje za bezúroãn˘
a bez poplatkov. Za hrubé poru‰enie povinnosti podºa § 7 
odst. 1 sa povaÏuje posudzovanie schopnosti splácaÈ úver
veriteºom bez ak˘chkoºvek údajov o príjmoch, v˘davkoch
a rodinnom stave spotrebiteºa alebo bez nahliadnutia do
príslu‰nej databázy údajov o spotrebiteºoch na úãely
posudzovania ich schopnosti splácania úverov. Francouzské
právo resp. code de la consommation, ãlánek L. 311-1
a následující stanoví toto: „Nesplnil-li poskytovatel úvûru
povinnosti stanovené v ãláncích L. 311-8 a L. 311-9, zaniká mu
právo na úrok v plném rozsahu nebo v rozsahu stanoveném
soudem. Estonsk˘ zákonodárce stejnû jako pÛvodnû ãesk˘
zákonodárce zakotvil do právního fiádu pouze vefiejnoprávní
sankci za poru‰ení diskutované povinnosti. V pfiípadû, Ïe vûfiitel
poru‰í podle estonského práva povinnost posoudit
úvûruschopnost spotfiebitele je vûfiejnoprávní orgán oprávnûn
vydat rozhodnutí, na základû kterého je vûfiitel povinen zdrÏet se
protiprávního jednání. V pfiípadû, Ïe vûfiitel poru‰í tuto povinnost
mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 650 eur.

36 K otázce právní povahy sankcí ve správním fiízení napfi.:
Rozhodnutí Mûstského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 250/2003-48
ze dne 15. 11. 2004.

37 Byl pfiijat zákon ã. 43/20013 Sb., kter˘m se mûní zákon 
ã. 145/2010 Sb., o spotfiebitelském úvûru. DÛvodová zpráva
k zákonu ã. 43/20013Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 145/2010 Sb.,
o spotfiebitelském úvûru. Dostupné z:<
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2013/novela-
zakona-o-spotrebitelskem-uveru-vs-9918>.

38 K tomu WACHTLOVÁ – SLANINA, op. cit., s. 104 a násl.,
HULMÁK, op. cit., s. 10.

39 MATùJOVKS ,̄ T. – TOM·EJ, J. Pfiísnûj‰í pravidla pro
spotfiebitelské úvûry. Dostuné z: <http://www.bankovnictviihned.
cz>, dÛvodová zpráva k zákonu ã. 43/20013Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 145/2010 Sb., o spotfiebitelském úvûru. Dostupné z:<
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2013/novela-
zakona-o-spotrebitelskem-uveru-vs-9918>.

40 V pfiípadû, Ïe poskytovatel úvûru poru‰il povinnost, podle
ustanovení § 4 zákona ã. 321/2001 o nûkter˘ch podmínkách
sjednávání spotfiebitelského úvûru, byl úvûr úroãen diskontní
sazbou âeské národní banky platnou v dobû uzavfiení smlouvy,
ve které se sjednává úvûr. Kromû toho mohla b˘t uloÏena
i vefiejnoprávní sankce âeskou obchodní inspekcí podle 
§ 9 zákona ã. 64/1986 Sb., o âeské obchodní inspekci v tehdy
platném a úãinném znûní.

41 K tomu srovnej: Zákon ã. 284/2009 Sb. o platebním styku, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, sankcionuje v ustanovení § 130 jako
správní delikt jednání poskytovatele platebních sluÏeb (napfi.
v˘povûì rámcové smlouvy v rozporu s § 96 nebo nedodrÏení
lhÛty pro provádûní platebních transakcí podle § 109 aÏ 113),
které mÛÏe mít souãasnû soukromoprávní následky napfi.
v podobû neplatnosti urãitého právního jednání nebo vzniku
odpovûdnosti za ‰kodu. Dále napfi. dohled âeské národní banky
podle § 44a zákona ã. 6/1993 Sb., nad dodrÏováním povinností
stanoven˘ch obãansk˘m zákoníkem pro uzavírání smluv
o finanãních sluÏbách uzavíran˘ch na dálku, a soukromoprávní
sankci v podobû prodlouÏení lhÛty pro odstoupení od smlouvy
podle § 54c odst. 1 OZ, kdy spotfiebiteli nebyly fiádnû a vãas
poskytnuty informace podle § 54b OZ.



pojmÛ, institutÛ atd. není dostateãná a zpÛsobu-
je mnohdy aplikaãní a v˘kladové problémy.“42

Soukromoprávní následek, kter˘m je neplat-
nost sjednané smlouvy v pfiípadû poru‰ení po-
vinnosti podle § 9 odst. 1 ZoSÚ, musíme novû
posuzovat z hlediska obecn˘ch ustanovení zá-
kona ã. 89/2014 Sb., obãansk˘ zákoník (dále jen
„NOZ“). NOZ stojí na ideji preference hledání
dÛvodÛ pro platnost právního jednání neÏ jeho
neplatnost (§ 574 NOZ).43 Tato zásada je formu-
lována jako první právní pravidlo uvozující
ustanovení o neplatnosti právních jednání. Dle
pÛvodní právní úpravy obsaÏené v OZ bylo po-
vaÏováno kaÏdé jednání v rozporu se zákonem
za absolutnû neplatné. Tato koncepce byla auto-
ry NOZ opu‰tûna a absolutní neplatnost práv-
ního jednání lze vyslovit pouze, pokud to
vyÏaduje smysl a úãel zákona resp. absolutní
neplatnost právního jednání lze vyslovit v pfií-
padû, Ïe na základû právního jednání dojde ke
kvalifikovanému rozporu se zákonem (§ 580
NOZ). Melzer k tomu uvádí: „Soukromé právo
se v zásadû dot˘ká zájmÛ jednotlivcÛ, nikoliv
vefiejného zájmu. Má-li b˘t urãité jednání abso-
lutnû neplatné, jin˘mi slovy tím fiíkáme, Ïe má
vstoupit stát a vefiejná moc v podobû soudu,
a bez ohledu na to, jestli strany tuto neplatnost
namítnou nebo ne, prohlásit jednání za neplat-
né, tj. deklarovat neplatnost takového právního
jednání. Musí zde v‰ak b˘t dÛvod pro aktivaci
vefiejné moci, napfiíklad zvlá‰tní vefiejn˘ zájem,
kterému v soukromoprávní teorii fiíkáme dobré
mravy ãi vefiejn˘ pofiádek.“44

Poru‰ením povinnosti ovûfiit úvûruschopnost
spotfiebitele je dotãen nejen soukrom˘ zájem
jednotlivce, ale i vefiejn˘ zájem resp. vefiejn˘ po-
fiádek,45 kter˘m je ochrana spoleãnosti pfied ne-
pfiimûfien˘m zadluÏováním. Vnitrostátní soud
rozhodující pfiípadn˘ spor mezi vûfiitelem
a spotfiebitelem je pak oprávnûn vykroãit z rám-
ce sporu vymezeného úãastníky fiízení a opfiít se
o jiné skuteãnosti a okolnosti, neÏ na kter˘ch

úãastník fiízení, kter˘ má zájem na uplatnûní
uveden˘ch ustanovení, zaloÏil Ïalobu. Vnitro-
státní soud je povinen ex offo zkoumat, zda vû-
fiitel poru‰il povinnost stanovenou na ochranu
spotfiebitele a pfiípadnû vyslovit absolutní ne-
platnost spojenou s takov˘m právním jedná-
ním.46

Autor je nicménû toho názoru, Ïe zákonodár-
ce nezvolil vhodné legislativní fie‰ení. Poskyto-
vatel úvûru se ex lege dostává díky ustanovení
§ 9 odst. 1 ZoSÚ a ustanovení § 22 odst. 5 ZoSÚ
do paradoxní situace. Presumuje se, dokud ne-
ní prokázán opak, Ïe poskytovatel úvûru poru-
‰il svou povinnost ve smyslu § 9 odst. 1 ZoSÚ,
a tudíÏ jsou v‰echny smlouvy, ve kter˘ch se
sjednává spotfiebitelsk˘ úvûr ve smyslu ZoSÚ,
od poãátku neplatné. Lze shrnout, Ïe takové
právní následky naru‰ují princip právní jistoty
a v˘znamnû zasahují do závazkového vztahu
mezi poskytovatelem úvûru a spofiebitelem. Au-
tor se domnívá, Ïe takové právní následky ne-
jsou Ïádoucí pro Ïádnou smluvní stranu.
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42 HURDÍK, J. – HANDLAR, J. – FIALA, J. – SELUCKÁ, M. –
VLASÁK, M. Evropské unifikaãní projekty závazkového práva
a ãeské obãanské právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
Spisy právnické právnické fakulty, s. 53 a násl.

43 Zásada Potius valeat actus quam pereat.
44 MELZER, F. Neplatnost právního jednání v návaznosti na

nedodrÏení formy. Právní rádce, r. 2013. Dostupné z:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/neplatnost
-p ravniho-jednani-v-navaznosti-na-nedodrzeni-formy/>.

45 Bûlohlávek ve vztahu k unijní ochranû spotfiebitele jasnû
rozli‰uje pojem vefiejn˘ zájem a vefiejn˘ pofiádek. Bûlohlávek
uvádí, Ïe lze jen stûÏí hovofiit o vefiejném pofiádku
v záleÏitostech upraven˘ch sekundárním právem EU
(smûrnicemi).  V této souvislosti kriticky poukazuje na pouÏití
pojmu vefiejn˘ pofiádek v rozhodnutí SDEU ze dne 27. dubna
2006 sp. zn. C-168/05 Elisa María Claro proti Centro Móvil
Milenium SL. K tomu více in BùLOHLÁVEK, A. J. Ochrana
spotfiebitelÛ v rozhodãím fiízení. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 43
a násl.

46 Obdobnû finanãní arbitr ve svém rozhodnutí uvádí pfiijetí jiného
ustanovení (§ 8 ZoSÚ) na ochranu spotfiebitele ve vefiejném
zájmu. Dostupné:< http://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/
rozhodnuti/FA_SU_112_2014_nalez.pdf>.
BùLOHLÁVEK, A. J. Ochrana spotfiebitelÛ v rozhodãím fiízení.
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 43 a násl.


