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Právní
zpravodaj

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Nový zákon o spotřebitelském úvěru
OBSAH SERIÁLU:
Akreditiv

č. 244

Inkaso

č. 245

Vyživovací povinnost

č. 246

Příkazní smlouva

č. 247

Proces otevírání obálek z pohledu
nového
zákona
o
zadávání
veřejných zakázek
č. 248
Objasnění nebo doplnění, dokladů
vzorků nebo modelů
č. 249

V souladu s celoevropským trendem posilování práv spotřebitelů byl v srpnu
přijat nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., který nabude účinnosti
1. 12. 2016. Zákon upravuje poskytování úvěrů spotřebitelům, oproti současné
úpravě pak i úvěrů poskytovaných spotřebitelům na bydlení.
Zákon podstatným způsobem zvyšuje nároky kladené na poskytovatele
spotřebitelských úvěrů, mj. co se týče jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnosti
či kapitálového zázemí. Mění se rovněž celý systém zprostředkování
spotřebitelských úvěrů. Za zprostředkovatele do značné míry ponesou
odpovědnost poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. Nad celým odvětvím bude
vykonávat dohled Česká národní banka, u níž budou muset být poskytovatelé i
zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů registrováni.

Akreditiv

vzor

Změny v procesu posouzení a
hodnocení nabídek 2. část
č. 251

Zákon stanovuje maximální výši smluvních pokut pro případ prodlení
spotřebitele. Zákon rovněž činí poskytovatele úvěru odpovědným za řádné zjištění
úvěruschopnosti spotřebitele; sankcí za nedostatečné prověření jeho
úvěruschopnosti přitom může být i neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru. I
nadále je zachována rozsáhlá informační povinnost poskytovatelů a
zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů vůči spotřebiteli.

Poskytnutí
součinnosti
podpisem smlouvy

Za zmínku stojí i související novela zákona o rozhodčím řízení, která nově zcela
znemožní sjednání rozhodčích doložek ve smlouvách se spotřebiteli.

Změny v procesu posouzení a
hodnocení nabídek 1. část
č. 250

před
č. 252

Změny v procesu podání námitek a
návrhu k UOHS
č. 253
Dnešní článek:
Nový zákon o
úvěru

spotřebitelském
č. 254

Příští článek:
Zvýšení poplatků za produkci
hudebních děl
č. 255

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

