
 

 

ODPOVĚĎ ČESKÉ REPUBLIKY  

NA ŽÁDOST EVROPSKÉ KOMISE  

VE VĚCI ÚDAJNĚ NESPRÁVNÉHO VÝPOČTU RPSN 

EU PILOT 

Č. 7565/15/JUST 

 

1. Kontaktní místo České republiky pro EU Pilot obdrželo žádost Evropské komise 

o vyjádření českých orgánů ke stížnosti na údajně nesprávný výpočet RPSN 

v situaci, kdy poplatek za přidělení úvěru financuje věřitel. 

2. České orgány by v této souvislosti rády upozornily Evropskou komisi 

na probíhající řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem EU ve věci           

C- 377/14 Radlinger a Radlingerová.  

3. Způsobu výpočtu RPSN se týká jedna z položených předběžných otázek v tomto 

řízení: „Jaká částka představuje „celkovou výši úvěru“ podle čl. 10 odst. 2 písm. 

d) směrnice o spotřebitelském úvěru a jaké částky vstupují jako „částky čerpání“ 

do výpočtu roční procentní sazby nákladů (dále též „RPSN“) podle vzorce 

uvedeného v příloze I směrnice o spotřebitelském úvěru, jestliže je ve smlouvě 

o úvěru formálně přislíbeno poskytnutí určité finanční částky, avšak je současně 

sjednáno, že již v okamžiku vyplacení úvěru budou v určitém rozsahu oproti takové 

částce započteny pohledávky poskytovatele úvěru z titulu poplatku za poskytnutí 

úvěru a z titulu první (popř. následujících) splátek úvěru, takže takto započtené 

částky reálně nejsou vůbec vyplaceny spotřebiteli, resp. na jeho účet, a zůstávají 

po celou dobu v dispozici věřitele? Má zahrnutí takových reálně nevyplacených 

částek vliv na výši vypočtené RPSN?“ 
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4. S ohledem na výše uvedené mají české orgány za to, že v současné době je nutno 

vyčkat rozhodnutí Soudního dvora, jemuž bude vnitrostátní právní úprava dle 

potřeby následně přizpůsobena, aby bylo zabráněno jakýmkoliv pochybnostem 

o způsobu správného výpočtu RPSN. 

5. Pro úplnost se přikládá písemné vyjádření vlády České republiky ve výše 

uvedeném řízení. Vyjádření k výše citované otázce je obsaženo v bodech 17 až 29. 

6. České orgány doplňují, že na činnost věřitelů dohlíží krom České národní banky 

a České obchodní inspekce také Finanční arbitr v rámci mimosoudního řešení 

sporů. Finanční arbitr ve svém nálezu FA/2656/2015 ze dne 13. března 2015 

rozhodl, že nezohlednění poplatku za uzavření smlouvy při výpočtu RPSN 

představuje porušení požadavků zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a 

o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb. Plné znění nálezu se 

přikládá. České orgány jsou proto přesvědčeny, že již v tuto chvíli je zřejmé, jak 

má být RPSN podle zákona o spotřebitelském úvěru správně počítána. 


