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Poslanecká sněmovna dne 7. dubna 2020 podle očekávání schválila vládní návrh zákona, který umožňuje všem, již jsou dlužníky ze smluv o úvěru či podobných smluv, oznámit svému věřiteli úmysl 

využít tzv. ochranné doby, o jejíž délku trvání se odkládá čas plnění peněžitých dluhů (splátek) věřiteli. Tato ochranná doba trvá podle volby dlužníka do 31. července 2020 či do 31. října 2020 (pokud 

její délku dlužník v oznámení věřiteli neupřesní, trvá do 31. října 2020) a začíná nejdříve 1. května 2020. 

Návrh zákona přitom rozlišuje nejen mezi spotřebiteli a podnikateli, ale i mezi fyzickými a právnickými osobami. Zatímco nárok na odklad splátek o dobu trvání ochranné doby mají všechny osoby, 

obdobný účinek, pokud jde o splatnost úroků, jež během ochranné doby dále přirůstají, nastává ze zákona pouze pro úvěrované – fyzické osoby. Ve vztahu k fyzickým osobám potom věřitelům navíc 

nevzniká nárok na ostatní platby (včetně plateb stanovených pro případ prodlení) vyplývající ze smluv. Co se týče výše úroků přirůstajících po dobu trvání ochranné doby, návrh dále rozlišuje mezi 

podnikateli (zpravidla právnické osoby a podnikající fyzické osoby), k jejichž úvěrům nadále přirůstají úroky ve sjednané výši, a spotřebiteli, u nichž je výše přirůstajících úroků omezena horní hranicí 

ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů (tedy aktuálně 9 % per annum). 

Úvodem

Byla opuštěna koncepce zcela automatického odkladu splátek samotným účinkem zákona, jak byla původně avizovaná Ministerstvem financí. Podle schváleného návrhu sice mají dlužníci právo na 

ochrannou dobu bez žádosti, jež by byla věřitelem posuzována, musí však věřiteli úmysl využít toto právo oznámit. V oznámení musí být kromě formálních náležitostí (např. identifikace osoby) 

prohlášení dlužníka, že má ochrannou dobu v úmyslu využít z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na jeho osobu, jiné podmínky návrh nestanovuje.  Nebude-li v 

oznámení uveden konkrétní úvěr, platí, že se oznámení týká všech úvěrů poskytnutých daným věřitelem. Ochranná doba potom začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení 

oznámení věřiteli. 

Oznámení o ochranné době

Úvěry spadající do působnosti zákona

Návrh poměrně rozsáhle identifikuje úvěry, na něž se zákon vztahuje (pro podrobný přehled viz tabulka níže). Neupravuje sice územní působnost zákona, avšak důvodová zpráva k němu 

předpokládá, že zákon bude dopadat na všechny úvěry, které byly poskytnuty na území České republiky bez ohledu na to, zda se jedná o vztahy mezi českými či zahraničními osobami anebo zda se 

úvěr řídí českým či zahraničním právem. 



Zajištění a omezení nakládání s majetkem

Návrh se zabývá i zajištěním poskytnutým dlužníky v souvislosti s úvěrem. Jednoduše stanoví, že doba trvání zajištění se prodlužuje o dobu trvání ochranné doby. Ve vztahu k právnickým osobám 

ještě stanovuje jejich povinnost zdržet se během ochranné doby nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení věřitele, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo 

určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Konečné schválení a účinnost

Návrh zákona musí být ještě schválen Senátem a podepsán prezidentem. V tomto ohledu se však neočekávají žádné komplikace a předpokládá se, že se tak stane krátce po Velikonocích. Účinným 

bude zákon dnem svého vyhlášení. 

Úvěry nespadající do působnosti zákona

Návrh zákona vyjmenovává v celkem deseti bodech výjimky z jeho působnosti, jež jsou všechny uvedeny v tabulce níže. Za nejvýznamnější z nich považujeme následující:

i. úvěry, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 již v prodlení delším než 30 dnů;

ii. revolvingové a kontokorentní úvěry; a

iii. operativní leasing.

Z vládního návrhu zákona byla nakonec v Poslanecké sněmovně vyjmuta zamýšlená výjimka pro úvěry, jejichž úrokové riziko je zajištěno termínovanou operací na finančním trhu, a zákon se tedy 

bude oproti původním předpokladům vztahovat i na ně. 



Pro více informací prosím kontaktujte Martinu Březinovou na emailu 

martina.brezinova@kinstellar.com nebo Leo Javorka na emailu leo.javorek@kinstellar.com

Pro pravidelné updaty sledujte naši webovou stránku: www.kinstellar.com/covid-19

Co vše se rozumí pod pojmem úvěr podle návrhu zákona

▪ odložená platba

▪ peněžitá zápůjčka

▪ úvěr nebo obdobná finanční služba

NA CO SE ZÁKON BUDE VZTAHOVAT NA CO SE ZÁKON NEBUDE VZTAHOVAT

▪ úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020

▪ úvěr sjednaný před 26. březnem 2020, jde-li o úvěr:

a) zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci;

b) účelově určený k

1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti 

nemovité věci,

2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti 

v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného 

domu,

4. změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným 

sítím,

5. úhradě nákladů spojených se získáním úvěru poskytnutého k některému z 

účelů uvedených v bodech 1 až 4, nebo

6. splacení úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 6, 

nebo

c) poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření

▪ úvěr, u kterého byl úvěrovaný k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním 

peněžitého dluhu

▪ úvěr, u kterého je úvěrovaným penzijní společnost nebo regulovaná osoba podle zákona 

upravujícího doplňkový dohled ve finančních konglomerátech

▪ úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem

▪ investiční nástroj, závazek, jehož předmětem je investiční nástroj, nebo závazek, z něhož 

vzniká pohledávka finančního charakteru podle zákona o finančním zajištění, která je zajištěna 

finančním zajištěním

▪ úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat 

(revolvingový úvěr, kontokorentní úvěr, kreditní karta)

▪ odloženou platbu, pokud toto odložení není zpoplatněno a délka odložení není v rozporu s 

běžnou obchodní praxí

▪ operativní leasing

▪ průběžné poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které úvěrovaný může 

platit v průběhu jejich poskytování formou splátek

▪ úvěr, při jehož poskytnutí je úvěrujícímu přenechána movitá věc a úvěrujícímu nevzniká právo 

na vrácení peněz

▪ finanční záruku
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