Dotaz:
Vylučují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 15 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), aby hypoteční banka použila
pohledávky z úvěrů převyšující 70% ceny zastavených nemovitostí pro řádné krytí jmenovité
hodnoty a hodnoty poměrného výnosu hypotečních zástavních listů (dále jen „HZL“)
v případě, že pro řádné krytí by byla použita pouze část pohledávek ze smlouvy o úvěru do
70 % ceny zastavené nemovitosti? Je možné, aby klient splácel nejprve tu část úvěru, která
převyšuje 70 % ceny zastavených nemovitostí? Je nutné vytvářet krytí jmenovité hodnoty a
hodnoty poměrného výnosu HZL, jež jsou v majetku hypoteční banky, která tyto HZL
vydala?
Odpověď:
Zákon o dluhopisech definuje hypoteční úvěr prostřednictvím znaků kvalitativních i
kvantitativních. Hypotéčním úvěrem se podle § 14 odst. 2 zákona o dluhopisech rozumí úvěr
poskytnutý na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či
pořízení, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této, i
rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Kvalitativní znaky hypotečního
úvěru tedy spočívají v účelovém určení hypotečního úvěru (jedná se o úvěr poskytnutý na
investice do nemovitosti nebo na výstavbu nemovitosti na území České republiky) a v kvalitě
zajištění (úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území České republiky).
Kvantitativní vymezení hypotečního úvěru, který má být refinancován emisí HZL, vyplývá z
ustanovení § 15 odst. 1 zákona o dluhopisech, podle kterého hypotéční úvěr nesmí převýšit 70
% ceny zastavených nemovitostí.
Z naposledy citovaného ustanovení vyplývá, že v době, kdy hypotéční banka poskytuje
hypotéční úvěr, nesmí výše tohoto úvěru převýšit 70 % ceny zastavených nemovitostí,
definované jako ceny obvyklé s přihlédnutím k trvalým vlastnostem zastavené nemovitosti a
výnosu dosažitelném při řádném hospodaření s ní (tzv. zadlužitelná hodnota - § 15 odst. 2
zákona o dluhopisech). Jestliže by hypotéční banky poskytovaly na základě smlouvy o
hypotéčním úvěru finanční prostředky ve výši přesahující 70 % ceny obvyklé zastavených
nemovitostí ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o dluhopisech, nejednalo by se hypoteční úvěr ve
smyslu legálního vymezení v oddílu 1 části čtvrté zákona o dluhopisech. Pohledávka z tohoto
úvěru by nebyla pohledávkou z hypotečního úvěru, nemohla by proto sloužit ke krytí závazků
banky vtělených do HZL. Pokud je však Komisi známo, žádný právní předpis hypotéční
bance nezakazuje, aby vedle hypotéčního úvěru svému klientovi poskytla finanční prostředky
též na základě jiné smlouvy, než je smlouva o hypotéčním úvěru, popř. aby klientovi poskytla
úvěr až do výše kupní ceny nemovitosti (tj. nikoliv ceny obvyklé ve smyslu § 15 odst. 2
zákona o dluhopisech), jestliže bude tento úvěr na straně pasiv refinancovat z jiných zdrojů
než z prostředků získaných emisí HZL.
Dotaz na pořadí splátek jednotlivých částí úvěru tím do značné míry ztrácí opodstatnění. K
poznámce tazatele, že klient nejprve splácí část úvěru, která převyšuje 70 % hodnoty
zastavených nemovitostí, Komise přesto konstatuje, že tento postup by mohl naplnit znaky
zvýhodňování věřitele. Ačkoli se jeví jako nesporné, že věřitelem ze smluv o úvěru (tj. jak ze
smlouvy o hypotéčním úvěru, tak ze smlouvy o „dodatkovém“ úvěru, na základě které by
hypotéční banka svému klientovi poskytla další finanční prostředky) je hypotéční banka,
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riziko, že část úvěru nebude splacena, ekonomicky dopadá ohledně každé části na jiný
subjekt. Z pohledávek z „hypoteční části“ úvěru by se v případě insolvence banky přímo
uspokojovali majitelé HZL, ekonomicky by na ně proto bylo možné nahlížet jako na nepřímé
věřitele dlužníka z hypotečního úvěru. Kdyby banka upřednostnila splácení části úvěru, který
refinancuje z jiných prostředků, popř. z vlastních zdrojů, před splácením „hypoteční části“
úvěru, mohla by tím připustit zhoršení postavení majitelů HZL všude tam, kde dlužník
hypotečního úvěru přestane v průběhu závazkového vztahu úvěr splácet. Z tohoto důvodu
nemohou být podle názoru Komise výše a pořadí splátek hypotéčního úvěru ovlivněny
skutečností, že klient hypotéční banky je dlužníkem hypotéční banky či třetí osoby též na
základě jiného právního titulu (ať už se jedná o závazky ze smluv (typicky zřejmě ze smluv o
úvěru, o stavebním spoření, o půjčce apod.) či ze způsobené škody nebo z jiných právních
skutečností).
Ostatně, pokud je Komisi ohledně praxe hypotéčních bank známo, nepostupují hypotéční
banky tak, že by v případě, kdy klient hypotéční banky je současně dlužníkem třetí osoby a je
povinen svůj dluh třetí osobě splácet, umožňovaly klientovi, aby nejprve splatil dluh vůči třetí
osobě a teprve poté aby začal splácet dlužnou částku z hypotéčního úvěru, ani v takových
případech nestanovují nižší splátky hypotéčního úvěru (viz např. obvyklé situace, kdy dlužník
paralelně plní závazky vůči stavební spořitelně).
K nutnosti krytí jmenovité hodnoty a hodnoty poměrného výnosu nesplacených HZL, které
má hypotéční banka ve svém majetku, Komise uvádí, že krytí je nutno vytvářet pouze na
reálné závazky hypoteční banky vtělené do HZL, tj. pouze na HZL, které jsou v oběhu (HZL
v oběhu se zde mají na mysli HZL, které jsou v majetku osob odlišných od jejich emitenta).
Podle § 12 odst. 6 zákona o dluhopisech sice vlastní dluhopisy nabyté emitentem před dobou
jejich splatnosti nezanikají, emitent je však musí ve své evidenci vykazovat odděleně od
jiných dluhopisů a není s nimi spojeno právo na výplatu dluhopisu. Práva a závazky spojené s
vlastním dluhopisem, který je v majetku emitenta, zanikají okamžikem jejich splatnosti.
Z teoretického hlediska jsou tedy závazky do HZL v majetku emitenta nadále vtěleny, pro
účely zákonného krytí k nim však není třeba přihlížet, neboť není perspektiva, že banka bude
tyto závazky povinna plnit. Nedojde-li k následnému prodeji dluhopisu, závazky zaniknou
v okamžiku splatnosti. Jestliže tedy hypotéční banka nabude jí vydané HZL, je podle názoru
Komise oprávněna o jmenovitou hodnotu těchto HZL, jakož i o hodnotu poměrného výnosu z
těchto HZL snížit krytí HZL až na výši odpovídající souhrnné jmenovité hodnotě a hodnotě
poměrného výnosu všech HZL, které v oběhu zůstaly. Hypotéční banka je rovněž oprávněna
nabýt jí vydané HZL v případě, kdy výše krytí HZL neodpovídá výši souhrnné jmenovité
hodnoty a hodnoty poměrného výnosu všech HZL. Jestliže se ovšem hypotéční banka
rozhodne uvést HZL opětovně do oběhu, je povinna krytí navýšit o souhrnnou jmenovitou
hodnotu, jakož i o hodnotu poměrného výnosu do oběhu znovu uvedených HZL.
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