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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování nepodnikajících fyzických osob v 

České republice. Zaměřuje se na analýzu spotřebitelských úvěrů nabízených vybranými 

bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi, které působí na českém finančním 

trhu. Na základě výsledků provedené analýzy práce podává doporučení pro potenciální 

žadatele o spotřebitelský úvěr. 

 

 

Annotation 

 

The thesis deals with individual lending in the Czech republic. Main focus is given to 

the analysis of consumer loans provided by selected banks and non-banking credit 

institutions operating on the Czech financial market. Based on the results of the analysis 

the recomendations for potential consumer credit applicants are given. 
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ÚVOD 
 

Ţivot na dluh se stal pro mnohé z nás naprosto běţnou záleţitostí. Podle informací 

České národní banky, dluhy českých domácností u obchodních bank a nebankovních 

finančních institucí vystoupaly na konci března tohoto roku na 1,063 biliónu korun. 

Přestoţe největší podíl na uvedeném čísle mají úvěry spojené s financováním bydlení, 

další významná část připadá na úvěry slouţící ke krytí spotřebních výdajů obyvatelstva.  

 

Stejně jako roste zadluţení českých domácností, stále více přibývá případů, kdy se  

osoba čerpající úvěr dostane do problémů s úhradou svých závazků. Příčin můţe být 

v takové situaci mnoho, ale nabízí se základní otázka, zda-li byl výběr daného úvěru 

správný? S nejrůznějšími nabídkami spotřebitelských úvěrů se v dnešní době setkáváme 

téměř na kaţdém kroku. Ve většině případů jsme seznamováni s tím nejvýhodnějším 

produktem, který nemá ve své kategorii konkurenci. Pokud se potenciální ţadatel o 

spotřebitelský úvěr v takové chvíli vyvaruje impulzivnímu rozhodnutí pro, alespoň na 

první pohled, velmi výhodnou půjčku, můţe v zápětí zjistit, ţe na trhu existuje spousta 

dalších a mnohdy pro jeho potřeby vhodnějších produktů. 

 

Nejen z uvedených důvodu povaţuji za nezbytné, dokázat se orientovat v rozmanité 

úvěrové nabídce. Kdokoliv se můţe dostat do ţivotní situace, ve které bude nucen 

sjednání spotřebitelského úvěru přinejmenším zvaţovat. 

 

Moţností jak získat spotřebitelský úvěr je hned několik. V diplomové práci se zaměřuji 

na dva typy poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Jsou to obchodní banky a 

nebankovní finanční instituce, které v práci nazývám jednotným názvem jako 

nebankovní úvěrové společnosti. Z obou sektorů jsem vybral šest subjektů, které patří 

k těm nejznámějším zástupcům ve svém oboru a pokusím se analyzovat jejich aktuálně 

nabízené spotřebitelské úvěry pro nepodnikající fyzické osoby. 

 

Ještě dříve neţ přejdu k vlastnímu tématu diplomové práce, rád bych uvedl na pravou 

míru často pouţívané pojmy úvěr a půjčka, s nimiţ pracuji v textu jako se synonymy. Je 

tomu tak pouze ze stylistických důvodů a jsem si vědom jejich významové odlišnosti.  
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1 Cíl práce 
 

 

Globální cíl práce 

 

Globálním cílem diplomové práce je na základě provedené analýzy formulovat vlastní 

doporučení pro potenciální ţadatele o spotřebitelský úvěr z  řad nepodnikajících 

fyzických osob. 

 

Parciální cíle 

 

Prvním parciálním cílem je analýza soudobé situace na trhu spotřebitelských úvěrů 

v ČR. 

 

Druhý parciální cíl tvoří analýza spotřebitelských úvěrů pro nepodnikající fyzické 

osoby nabízených vybranými bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi, které 

působí na českém trhu. 
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2 Metodika 

 

Při zpracování diplomové práce budou pouţity obecné vědecké metody. Konkrétně se 

jedná o analýzu, komparaci a syntézu. 

 

Stěţejní část diplomové práce se opírá o metodu analýzy. Tu pouţiji zejména při 

zpracování dostupných informací o spotřebitelských úvěrech nabízených vybranými 

bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi. 

 

Metodu komparace pouţiji při vzájemném porovnání bankovních a nebankovních 

spotřebitelských úvěrů.  

 

Syntéza bude pouţita v závěrečné části práce pro zhodnocení získaných informací. 
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3 Teoretická východiska práce 
 

3.1 Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů 

Nabídka spotřebitelských úvěrů je velmi rozmanitá a potenciální ţadatel má moţnost 

vyuţít sluţeb subjektů z bankovního i nebankovního sektoru. Tato práce se zaměřuje na 

poskytovatele spotřebitelských úvěrů z řad právnických osob, konkrétně na obchodní 

banky a nebankovní společnosti podnikající na základě ţivnostenského oprávnění. 

V následujících podkapitolách uvádím obecnou charakteristiku těchto institucí a 

přidávám zmínku o dalších moţnostech získání spotřebitelského úvěru.  

 

3.1.1 Obchodní banky 

Obchodní banky patří mezi nejvýznamnější finanční zprostředkovatele, s nimiţ se 

můţeme setkat v kaţdé trţní ekonomice. Hlavní činností bank je zprostředkování 

pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. Jedná se o 

podnikatelské subjekty se specifickými rysy, kterými se odlišují od podniků z jiných 

ekonomických odvětví. Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách jsou banky právnické 

osoby se sídlem v ČR, zaloţené jako akciové společnosti, přijímají vklady od veřejnosti, 

poskytují úvěry a mají bankovní licenci. (9) 

 

Mezi základní funkce obchodních bank patří finanční zprostředkování, coţ znamená 

přijímání peněţních vkladů a jejich následnou alokaci formou poskytnutých úvěru (na 

ziskovém principu a se snahou umístit získané peněţní prostředky tam, kde při určité 

míře rizika přinesou nejvyšší zhodnocení). Další funkcí je emise bezhotovostních 

peněz, tedy emitování peněz v podobě zápisu na bankovních účtech, které banky vedou 

svým klientům. Třetí funkcí je provádění bezhotovostního platebního styku neboli 

realizace bezhotovostních plateb formou účetních převodů. Vzhledem k jejich 

významnosti bývá bankám věnována zvláštní pozornost a podle uvedených skutečností 

je zřejmé, ţe  nemohou fungovat bez přísné regulace a dohledu. Regulací se rozumí 

koncipování a prosazování pravidel a dohledem kontrola dodrţování těchto pravidel. 

Tyto funkce vykonává centrální banka (ČNB). Seznam činných bank, které spadají pod 

dohled ČNB je uveden v příloze 1 diplomové práce. (8, 9) 
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Bankovní úvěrové produkty 

Poskytování úvěrů patří k základním produktům komerčních bank, které nabízí svým 

klientům ke krytí finančních potřeb. Banka poskytuje klientovi přímo finanční 

prostředky (v tomto případě se jedná o peněţní úvěry) nebo pouze určitou formu 

garance, kterou se za svého klienta zaručí ke splnění jeho povinnosti, pokud tak neučiní 

on sám (závazkové úvěry). (8) 

 

K peněţním úvěrům řadíme např. kontokorentní úvěr, eskontní či lombardní úvěr, 

hypoteční úvěry a v neposlední řadě úvěr spotřebitelský. Detailní členění peněţních 

bankovních úvěrů je poměrně rozsáhlé a pro potřeby této práce není podstatné. 

Pozornost je věnována spotřebitelským úvěrům, které jsou určeny pro uspokojování 

úvěrových potřeb nepodnikajícím fyzickým osobám a jimţ je věnována samostatná 

kapitola diplomové práce. 

 

3.1.2 Nebankovní úvěrové společnosti 

Jak jiţ bylo zmíněno, na trhu spotřebitelských úvěrů působí také nebankovní 

společnosti podnikající na základě ţivnostenského oprávnění. V diplomové práci pro 

tento typ institucí pouţívám souhrnný název „nebankovní úvěrové společnosti“.  Jedná 

se o poskytovatele tzv. „rychlých půjček“. Můţeme se setkat jak s regionálními, tak i s 

celostátními společnostmi, přičemţ některé z nich mají dlouholetou tradici a mnohdy 

jsou součástí nadnárodních finančních skupin působících ve více státech. Je patrné jiţ 

z názvu, ţe tyto společnosti nepatří do bankovního sektoru. Dohled nad jejich činností 

nevykonává centrální banka, jako je tomu u obchodních bank, ale Česká obchodní 

inspekce. (22) 

 

Nebankovní úvěrové společnosti nejsou oprávněny přijímat vklady od veřejnosti. Svoji 

činnost zaměřují především na úvěrové produkty a sluţby. Za svoje výhody povaţují 

kromě snadné dostupnosti úvěru, především také rychlost zpracování a vyřízení ţádosti. 

Na trhu spotřebitelských úvěrů si udrţují významnou pozici. Společně s poskytovateli 

splátkového prodeje, leasingových operací a factoringu, se sdruţují v České leasingové 

a finanční asociaci. (22) 
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Úvěrové produkty nebankovních úvěrových společností 

Nabídku nebankovních úvěrových společností tvoří především drobné úvěry a půjčky. 

Jejich výše se pohybuje v rozmezí od niţších částek (např. na nákup spotřebních 

předmětů) aţ po částky poměrně vysoké (např. na rekonstrukci nemovitosti). U 

některých společností je moţné získat kreditní kartu nebo prostřednictvím spolupráce 

s obchodními řetězci sjednat splátkový prodej přímo na místě prodeje. Nejrozšířenějším 

produktem jsou spotřebitelské úvěry, které jsou určeny nepodnikajícím fyzickým 

osobám. Do této kategorie spadají produkty s označením např. „rychlá půjčka“, „půjčka 

na cokoliv“, „osobní úvěr“ apod. Společnosti tyto úvěry označují nejrůznějšími názvy, 

ale jejich věcný obsah bývá velmi podobný. (17) 

 

3.1.3 Ostatní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů 

Vedle bank a nebankovních úvěrových společností působí na trhu spotřebitelských 

úvěrů také řada drobných podnikatelů, kteří půjčují peníze jakoţto fyzické osoby a na 

tuto činnost mají ţivnostenského oprávnění.  

 

Další alternativou mohou být produkty druţstevních záloţen. Jedná se o finanční 

instituce spadající pod dohled centrální banky, které fungují na členském principu. To 

znamená, ţe klientem druţstevní záloţny můţe být pouze ten, kdo se stane jejím členem 

(s tím souvisí úhrada vstupního vkladu a někdy téţ zápisného). Co se týče produktů a 

sluţeb, částečně se podobají obchodním bankám. Od svých členů mohou přijímat 

vklady, mohou jim poskytovat úvěry, záruky, zprostředkovávat platební styk apod. 

Nabídka úvěrů je u jednotlivých záloţen různá, bývá zaloţena na individuálním 

přístupu ke klientovi a odvíjí se od jeho poţadavků. Mezi úvěry pro fyzické osoby 

dominují kontokorentní a spotřebitelský úvěr. (23) 

 

3.2 Spotřebitelský úvěr 

Spotřebitelský úvěr je jednou z nejrozšířenějších forem úvěrů pro nepodnikající fyzické 

osoby. Patří mezi základní úvěrové produkty bank i nebankovních úvěrových 

společností. 
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3.2.1 Charakteristika spotřebitelského úvěru 

Zákon vymezuje spotřebitelský úvěr jako „odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou 

obdobnou finanční službu poskytovanou nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem nebo 

zprostředkovatelem.“ Vysvětluje také základní pojmy jako je spotřebitel a věřitel 

Věřitelem se rozumí osoba, která poskytuje úvěr v rámci své podnikatelské činnosti 

nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Jako spotřebitel je vymezena 

fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání. (48) 

 

Do kategorie spotřebitelských úvěrů spadají tedy takové produkty, které jsou 

poskytovány soukromým osobám a domácnostem, přičemţ slouţí na pořízení 

spotřebních předmětů (např. vybavení domácnosti, automobilu, elektroniky apod.), na 

úhradu různých druhů sluţeb (např. dovolená, studium apod.), ale také k rekonstrukci či 

modernizaci nemovitosti (ovšem pouze nepodnikatelského charakteru). K vyplácení 

spotřebitelských úvěrů dochází v hotovosti, jednorázovým nebo postupným 

bezhotovostním převodem na účet klienta,  nebo také formou šeku či zaloţením 

kontokorentního účtu klienta. Většinou se jedná o krátkodobé či střednědobé úvěry, ale 

v některých případech bývají nabízeny i úvěry s dlouhodobou splatností. (8) 

 

Základním rozdílem mezi komerčními a spotřebitelskými úvěry je skutečnost, ţe osoba 

čerpající spotřebitelský úvěr přímo neprodukuje zdroje slouţící k jeho splacení. 

Primárním zdrojem ke splácení úvěru je klientův běţný příjem. Naproti tomu komerční 

úvěry se vyznačují tím, ţe z úvěrovaného objektu plyne cash flow, z nějţ je úvěr 

následně splácen. Mezi další prvky, které od sebe odlišují komerční a spotřebitelské 

úvěry patří také průměrná výše poskytovaných úvěrů, která je u spotřebních 

samozřejmě niţší neţ u komerčních. (9) 

 

Vzhledem k velkému mnoţství poskytovaných spotřebitelských úvěrů dochází ke snaze 

sniţování nákladů na jejich obsluhu. Podmínky pro jejich poskytování jsou 

standardizovány, ať uţ jde o dobu splatnosti, výši úročení či způsob ručení apod. Pokud 

se týká podmínek ţádostí o úvěr, schvalování úvěru či hodnocení bonity klienta, zde je 

usilováno o to, aby byl průběh úvěrového vztahu co moţná nejjednodušší.
 
(8, 9) 
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3.2.2 Druhy spotřebitelských úvěrů a další členění 

Spotřebitelské úvěry můţeme členit z následujících hledisek
1
: 

 

1. Účelovost 

 účelový úvěr - je výhodnější (zpravidla niţší úroková sazba) v případě, kdy 

spotřebitel dopředu ví, na jaký účel hodlá půjčené peníze pouţít. Můţe se jednat 

například o nákup osobního automobilu apod.  

 neúčelový úvěr - výhodou pro spotřebitele je skutečnost, ţe nemusí uvádět 

důvody, k čemu daný úvěr potřebuje. To se však projeví vyšší úrokovou sazbou, 

neboť poskytovatel úvěru musí přísněji prověřovat ţadatele. 

 

2. Zajištění 

 zajištěný úvěr - poskytovatel úvěru poţaduje určitou formu zajištění, aby 

v případě, kdy klient nebude řádně splácet, mohl své peníze získat zpět jiným 

způsobem. (např. zástavní právo k nemovitosti či k movité věci, ručení třetí 

osobou) 

 nezajištěný úvěr - ten společnosti poskytují pouze vybraným klientům nebo u 

půjček na velmi nízkou částku. 

 

3. Způsob výplaty 

 hotovostní - jak jiţ název napovídá, úvěr je klientovi vyplácen v hotovosti 

 bezhotovostní - poskytovatel vyplatí úvěr převodem na klientův účet 

(jednorázově nebo postupně) 

 

4. Doba splatnosti 

 krátkodobé - se splatností do jednoho roku 

 střednědobé - se splatností do čtyř let 

 dlouhodobé - se splatností vyšší neţ čtyři roky 

 

                                                 
1
 Zpracováno dle CHYTILOVÁ, 2006 
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Další způsob členění rozděluje spotřebitelské úvěry na klasický spotřebitelský úvěr, 

splátkové financování, úvěr z úvěrových karet a kontokorentní úvěr
2
: 

 

Klasický spotřebitelský úvěr – pod tímto pojmem se skrývají spotřebitelské úvěry 

standardního typu, kdy věřitel vyplatí spotřebiteli úvěrovou částku převodem na účet 

nebo v hotovosti. Tomu samozřejmě předchází ţádost o úvěr, její zpracování a 

schválení a sepsání smlouvy o úvěru. 

 

Splátkové financování – jedná se o produkt splátkových společností spočívají v tom, 

ţe smlouva o úvěru se podepisuje přímo u prodejce v místě nákupu konkrétního 

předmětu či sluţby, kterou se spotřebitel rozhodl pořídit „na splátky“. Finanční 

prostředky převádí splátková společnost přímo na účet prodejce. 

 

Úvěr z úvěrových karet – placení pomocí platební karty je v současnosti naprosto 

běţnou záleţitostí. Klasická debetní karta je spojená s běţným účtem klienta a 

umoţňuje mu přístup k uloţeným prostředkům. Prostřednictvím úvěrové karty je 

klientovi automaticky poskytován spotřebitelský úvěr. V rámci sjednaného limitu pak 

můţe úvěrovou kartou platit nebo vybrat hotovost i tehdy, kdyţ zrovna nedisponuje 

vlastními prostředky. 

 

Kontokorentní úvěr – tento typ úvěru je, podobně jako je tomu u úvěrových karet, 

spojen s běţným účtem klienta. Při kladném (kreditním) zůstatku na účtu je klient 

věřitelem banky a při záporném (debetním) zůstatku je naopak dluţníkem a právě v této 

moţnosti čerpání „do mínusu“ spočívá věcný obsah kontokorentního úvěru. Je moţné  

jej čerpat i opakovaně, pokud klient původní úvěr splatí (včetně úroků) v příslušném 

termínu a na běţném účtu je opět kladný zůstatek  

 

V této práci se zaměřuji na takové produkty, které svými parametry odpovídají 

klasickým spotřebitelským úvěrům. Banky i nebankovní úvěrové společnosti je 

z marketingových důvodů mnohdy nazývají nejrůznějšími názvy, ale ve své podstatě si 

jsou velmi podobné. 

                                                 
2
 Zpracováno dle JÍLEK, 2009 
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3.2.3 Výhody a nevýhody tohoto typu úvěru 

Z pohledu spotřebitele je jednoznačnou a největší výhodou spotřebitelských úvěrů 

moţnost rychlého uspokojení vlastních potřeb a tuţeb. Spotřebitel nemusí dlouhodobě 

spořit a prostřednictvím úvěru si rozdělí vyšší jednorázovou platbu na menší částky, 

které postupně splácí. Kaţdý potenciální ţadatel by si měl uvědomit i nevýhody tohoto 

typu financování. Musí se smířit s tím, ţe pokud se rozhodne k čerpání spotřebitelského 

úvěru, zaplatí v konečném výsledku vţdy víc, neţ si půjčil. O kolik, to záleţí na 

konkrétním druhu úvěru, jeho parametrech i na tom, zda je úvěr poskytovaný bankou či 

nebankovním subjektem. Kaţdopádně je spotřebitelský úvěr poměrně drahým zdrojem 

peněz. Seriózní poskytovatelé poţadují doloţení výše příjmů a dalších dokladů nutných 

pro posouzení ţádosti o úvěr a následně tyto informace ověřují. To způsobuje, ţe 

vyřízení úvěru trvá o něco delší dobu. Se spotřebitelským úvěrem je mnohdy spojena 

povinnost zajištění, respektive ručení (třetí osobou nebo jiným majetkem). Více se 

těmto záleţitostem věnuji v části 3.3.4. (24) 

 

3.2.4 Ţádost o spotřebitelský úvěr 

Výchozím bodem úvěrového vztahu mezi věřitelem a klientem je ţádost o úvěr, kterou 

spotřebitel podává u banky či nebankovní společnosti, od které si zamýšlí půjčit. Pro 

tento účel mívají poskytovatelé úvěrů vyhotoveny formuláře, které usnadňují klientovi 

vyplnit ţádost o úvěr tak, aby obsahovala veškeré potřebné údaje a náleţitosti. (3) 

 

Podmínky, jeţ musí ţadatel o spotřebitelský úvěr splňovat, se mohou u jednotlivých 

poskytovatelů lišit, stejně tak bývají různé v závislosti na typu úvěru. Přesto platí 

některá obecná pravidla a to například taková, ţe ţadatel o úvěr musí být občan ČR 

(pokud je ţadatel cizinec, pak musí mít povolení k trvalému pobytu v ČR), musí 

dosáhnout věku min. 18 let a v některých případech bývá tato spodní hranice doplněna 

ještě o horní věkovou hranici (snaha vyhnout se problémům s nesplácením úvěru kvůli 

nemoci či úmrtí dluţníka). Pokud se týká obchodních bank, většinou poţadují, aby měl 

ţadatel zřízený běţný účet u dané banky. Nebankovní poskytovatelé zase často poţadují 

výpis z bankovního účtu. S tím souvisí další podmínka a to doloţení pravidelného 

příjmu od zaměstnavatele. Kromě dokladu prokazujícím výši příjmu je samozřejmostí 

občanský průkaz jako doklad k ověření totoţnosti. Většina institucí poţaduje navíc 
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druhý průkaz totoţnosti (např. cestovní pas nebo řidičský průkaz). V některých 

případech bývá poţadován doklad potvrzující místo bydliště na uvedené adrese (např. 

SIPO, popřípadě vyúčtování za elektřinu apod.). Za zmínku stojí také doklady spojené s 

osobou ručitele, kontakty do zaměstnání nebo přiznání k dani z příjmů. (2) 

 

3.2.5 Smlouva o spotřebitelském úvěru 

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány na smluvním základě. Smlouva musí mít vţdy 

písemnou formu, přičemţ spotřebitel dostane jedno vyhotovení v listinné podobě, 

popřípadě na jiném trvalém nosiči dat. Je ve vlastním zájmu spotřebitele, aby si 

smlouvu důkladně přečetl a prodiskutoval případné nejasnosti. Správně sepsaná 

smlouva, v níţ se sjednává spotřebitelský úvěr, musí povinně obsahovat všechny 

náleţitosti, které jsou podrobně popsány v příloze zákona č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Přehled těchto povinných 

náleţitostí smluv uvádím v příloze 3 diplomové práce. 

 

Právě absence některých povinných náleţitostí, patří mezi časté nedostatky smluv. 

Podle výsledků šetření České obchodní inspekce, která v tomto směru provedla 

naposledy v roce 2008 kontrolu, kaţdá druhá smlouva o spotřebitelském úvěru 

neobsahovala  veškeré zákonem stanovené náleţitosti. Co se týče povinných informací 

v reklamě a nabídkách spotřebitelských úvěrů i zde bylo shledáno porušení zákona. 

Kontrola byla zaměřena především na nebankovní poskytovatele spotřebitelských 

úvěrů. Nejčastější prohřešky se týkaly ukazatele roční procentní sazby nákladů (RPSN). 

Ta buď nebyla ve smlouvě uvedena vůbec nebo byla vypočtena chybně. Pokud jde o 

reklamu, i zde byly nejčastější prohřešky spojeny s RPSN. Šlo o nabídky, které 

obsahovaly úrokovou sazbu nebo další údaje týkající se nákladů na úvěr a z tohoto 

důvodu měla být jejich součástí i sazba RPSN nebo alespoň příklad jejího výpočtu. 

Téměř 20 % kontrolovaných nabídek tuto informaci postrádalo. (16) 

 



 22 

 

3.3 Základní parametry spotřebitelského úvěru  

V této části jsou popsány základní parametry úvěru, které by měl kaţdý potenciální 

ţadatel znát. Patří mezi ně účelovost respektive neúčelovost úvěru, minimální a 

maximální výše úvěru, zajištění úvěru, doba splatnosti, úroková sazba, roční procentní 

sazba nákladů, poplatky související s úvěrem a podmínky pro poskytnutí. 

 

3.3.1 Účelový a neúčelový úvěr 

U neúčelových úvěrů není třeba uvádět a dokládat důvody, na co klient vypůjčené 

prostředky potřebuje a k čemu je hodlá pouţít. Zatímco pro klienty je to výhodou, pro 

věřitele to  znamená určitou míru rizika, která mnohdy bývá zohledněna v úrokové 

sazbě a neúčelové úvěry tak bývají draţší (není to však pravidlem). Pouţití účelových 

úvěrů je přesně vymezeno a poskytovatel po dluţníkovi poţaduje doloţení účelového 

čerpání úvěru příslušnými dokumenty (např. faktura, kupní smlouva, nájemní smlouva, 

smlouva o dílo, ale také výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení nebo doklad o 

přijetí ke studiu apod.). Pokud poskytovatel ví, na co přesně jeho klient vypůjčené 

prostředky pouţije, znamená to pro něj menší riziko a proto bývají tyto produkty ve 

většině případů levnější, ale opět to není pravidlem. (28) 

 

3.3.2 Minimální a maximální výše úvěru 

Zásadním parametrem úvěru je minimální a maximální částka, kterou si potenciální 

klient můţe půjčit. Různí ţadatelé o úvěr mají různé finanční moţnosti a s tím 

související schopnost splácet. Od toho se také odvíjí výše úvěru. Její maximum závisí 

především na solventnosti klienta a jeho schopnosti splácet, stejně tak i na vlastnostech 

konkrétního úvěru. Můţe být ovlivněna dalšími pravidly či podmínkami, které si 

stanoví poskytovatel úvěru. (3) 

 

3.3.3 Doba splatnosti 

Další důleţitá vlastnost určující délku časového období, na které je úvěr klientovi 

poskytnut. Podle doby splatnosti dělíme úvěry na krátkodobé (splatnost do 1 roku), 

střednědobé (splatnost od 1 roku do 4 let) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 4 roky). 
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Pokud se týká spotřebitelských úvěrů, ve většině případů se lze setkat s krátkodobými či 

střednědobými produkty. (8) 

 

3.3.4 Poţadavek zajištění 

Poskytovatelé úvěrů mají zájem o jejich řádné splacení a snaţí se předejít riziku, ţe by o 

své finanční prostředky mohli přijít. Z tohoto důvodu vyuţívají řadu nástrojů a opatření, 

které jim umoţňují zajistit uspokojení svých pohledávek i tehdy, kdyţ klient řádně 

nesplácí. Poţadavek zajištění závisí na typu úvěru a na jeho výši. Obecně platí, ţe 

kvalita zajištění se stupňuje s délkou splatnosti úvěru a s rostoucí mírou rizika. 

K běţným nástrojům zajištění patří prověřování klientovy schopnosti splácet úvěr 

(bonita), limitované výše úvěrů pro konkrétní klienty a také nezbytné kontroly. Je jasné, 

ţe zejména u vyšších částek  je takovýto způsob zajištění nedostatečný a proto se 

vyuţívají taky tzv. zajišťovací instrumenty. Ty se dělí na osobní, které znamenají ručení 

třetí osobou (fyzickou či právnickou) a věcné, jenţ jsou spojeny s právem na nějakou 

majetkovou hodnotu. Jde např. o zástavní právo k nemovitostem, movitým věcem, 

cenným papírům či postoupení pohledávky. (3) 

 

3.3.5 Poplatky s úvěrem spojené 

S celým úvěrovým procesem je spjata spousta různých poplatků. Jejich mnoţství i výše 

se různí u jednotlivých poskytovatelů. Můţeme je rozdělit na jednorázové a opakované. 

Zatímco jednorázové jsou vztaţeny k posouzení, zpracování a vyřízení úvěru, 

opakované poplatky souvisí s jeho následným vedením a správou. Další moţné členění 

je na poplatky běţné a mimořádné. Běţné poplatky jsou vztaţeny ke standardnímu 

průběhu půjčky v souladu s podmínkami ve smlouvě. Patří sem např. poplatek za 

podání a vyřízení ţádosti, za zpracování potřebných dokumentů, poplatek za vedení 

úvěrového účtu či náklady na pojištění. Mimořádné poplatky jsou hrazeny aţ tehdy, 

kdyţ se klientovo jednání odchýlí od smluvních podmínek. Patří sem např. smluvní 

pokuty, výzvy a upomínky, úroky z prodlení a další. (2) 

 



 24 

 

3.3.6 Úroková sazba 

Úroková sazba je častým nástrojem propagační strategie bank či nebankovních 

subjektů. Zjednodušeně lze říci, ţe vyjadřuje procentní hodnotu z vypůjčené částky, 

kterou musí klient uhradit v podobě úroků navíc za příslušné časové období. Tento 

ukazatel nezohledňuje další náklady spojené s úvěrem (poplatky apod.). Další velkou 

nevýhodou je fakt, ţe poskytovatelé mnohdy uvádějí hodnoty úrokových sazeb 

vypočtené na rozdílném časovém základu (roční, měsíční, apod). Z tohoto důvodu není 

úroková sazba příliš vhodným ukazatelem pro srovnávání nabízených úvěrů. (2) 

 

3.3.7 Roční procentní sazba nákladů 

Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN) je ekonomický ukazatel vypovídající o 

úrovni platebních podmínek úvěru. Je uváděn na roční bázi a s jeho pomocí je 

potenciální ţadatel schopen vyhodnotit jak výhodný, respektive nevýhodný je konkrétní 

úvěr. Rozumí se jím procentní podíl z dluţné částky, který je spotřebitel povinen 

zaplatit věřiteli za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími 

výdaji spojenými s úvěrem. Obecně by mělo platit, ţe čím je hodnota RPSN vyšší, tím 

je úvěr draţší. Na rozdíl od jiných ukazatelů, RPSN zohledňuje časovou hodnotu peněz. 

(2) 

 

Podle zákona o spotřebitelském úvěru se RPSN rovná: „současné hodnotě všech 

nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr a počítá se na roční bázi“. Jinými slovy řečeno, RPSN by 

měla zahrnovat veškeré náklady spojené s úvěrem. Jsou to např. poplatky váţící se na 

posouzení a zpracování ţádosti o úvěr, administrativní poplatky váţící se k uzavření 

smlouvy, poplatky za vedení účtů, pokud jsou nepřiměřeně vysoké, poplatky za převod 

finančních prostředků, poplatky za správu úvěrů, platby za pojištění či záruky a další 

poplatky. Nemusí to ovšem platit vţdy, neboť zákon umoţňuje do výpočtu nezahrnout 

některé poloţky, jakou jsou např. sankce za nesplácení úvěru. Kaţdopádně spotřebitel 

musí být na toto upozorněn. (2) 

 

Poskytovatelé jsou povinni uvádět RPSN vypočtené na roční bázi a to nejen ve smlouvě 

při uzavírání spotřebitelského úvěru, ale také v reklamě či v nabídce, která informuje o 
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úrokové sazbě nebo jiných nákladech na úvěr. Výpočet RPSN je poměrně sloţitý, je při 

něm uplatňována metoda opakovaných aproximací. Vzorec pro výpočet se nachází 

v příloze č. 5 zákona o spotřebitelském úvěru a pro zajímavost je uveden v příloze 4 

diplomové práce. Vhodnějším řešením je pouţití počítačových programů určených pro 

tyto účely (tzv. úvěrové kalkulačky), které jsou volně dostupné na internetu. Do výpočtu 

vstupují údaje o výši úvěru, výši jednotlivých splátek, poplatků a popřípadě dalších 

plateb,  informace o termínu poskytnutí úvěru, údaje o lhůtách splatnosti jednotlivých 

splátek, poplatků a dalších plateb. (2, 48) 

 

3.4 Právní rámec - novela zákona o spotřebitelském úvěru 

Od začátku roku 2002 aţ do konce roku 2010 se při sjednávání spotřebitelských úvěrů 

vycházelo ze zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání 

spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Ten představoval implementaci 

směrnice Rady 87/102/ES o sbliţování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se spotřebitelského úvěru. Zákon však obsahoval několik slabin, které 

v určitých případech nahrávaly nepoctivému jednání ve vztahu věřitel - dluţník a jeho 

znění jiţ bylo v současné době nedostačující. (33) 

 

3.4.1 Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 

První den roku 2011 byl uveden v platnost nový zákon č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který současně zrušil působnost 

zmiňovaného zákona z roku 2001. Nový zákon  je přenesením směrnice Evropské unie 

o spotřebitelských úvěrech z roku 2008 a usiluje především o harmonizaci 

spotřebitelského úvěrování v rámci Evropského společenství. Cílem zákona je 

zdokonalení regulace a především také posílení práv spotřebitelů. Přináší tedy několik 

zásadních změn jak pro spotřebitele ţádající o úvěr, tak i pro banky a nebankovní 

subjekty, které úvěry poskytují. (48) 

 



 26 

 

3.4.2 Důleţité změny 

Nyní se jiţ dostávám k tomu nejpodstatnějšímu, co se zavedením nového zákona 

souvisí. Nová právní úprava se týká spotřebitelských úvěrů ve výši 5 tisíc aţ 1,88 

milionu Kč. Nevztahuje se na hypotéky, úvěry v podobě nájmu či leasingu, u kterých 

není sjednáno odkoupení předmětu smlouvy po uplynutí určité doby a na další finanční 

sluţby uvedené v §2 nového zákona. Na následujících řádcích jsou popsány 

nejdůleţitější změny, které novela zákona přinesla
3
: 

 

1. Odstoupení od smlouvy 

Za jednu z nejdůleţitějších změn je povaţováno zavedení práva spotřebitele 

odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů a to bez udání důvodů.  

 

2. Předčasné splacení úvěru 

Došlo také k nastavení limitu poplatků vztahujících se na předčasné splacení 

úvěru, přičemţ věřitel má právo poţadovat náhradu nutných a objektivně 

odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným 

splacením. U úvěru s dobou splatnosti delší neţ rok je to max. 1% a u úvěru 

s kratší dobou splatnosti  max. 0,5% z předčasně splacené částky.  

 

3. Informační povinnost poskytovatele  

Poskytovatel spotřebitelského úvěru musí dát spotřebiteli k dispozici detailní 

informace a to jak ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, tak i před jejím 

uzavřením (v příloze zákona se nachází formulář pro standardní informace o 

spotřebitelském úvěru). Důleţité informace se musí objevit uţ i v reklamě. 

Odborníci se domnívají, ţe nadmíra informací v tomto případě spotřebiteli 

nedostatečně znalém ve finanční problematice výrazně nepomůţe, neboť je 

v mnohých situacích nebude schopen posoudit a dojít k příslušným závěrům. 

Kaţdopádně pokud se chce banka či nebankovní subjekt vyhnout vysokým 

sankcím (např. úročení úvěru diskontní sazbou ČNB a nemoţnost po 

klientovi poţadovat jakékoli další platby), musí informační povinnost 

stanovenou zákonem dodrţovat.  

                                                 
3
 Zpracováno dle lit. (13) 
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4. Posouzení spotřebitelovy schopnosti splácet 

S novým zákonem přichází povinnost pro poskytovatele úvěrů odborně 

posoudit dluţníkovu schopnost splácet. Zejména u bank byl tento postup 

standardem jiţ dříve a vycházel z povinnosti obezřetného jednání. Jinak 

tomu však bylo u některých nebankovních subjektů, kteří prověření 

klientovy schopnosti splácet, mnohdy podceňovaly. Ke splnění povinnosti 

mohou slouţit dotazníky o finanční situaci klienta a především také 

nahlíţení do registrů dluţníků.  

 

5. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 

V zákoně dochází ke zpřesnění definice roční procentuální sazby nákladů, 

respektive upřesnění výčtu veškerých nákladů, které se do ukazatele RPSN 

zahrnují. Navíc zákon věřitelům ukládá povinnost informovat klienta o 

všech potenciálních platbách, které mohou nastat, ale nejsou do hodnoty 

ukazatele RPSN zahrnuty (např. sankční následky za nesplácení úvěru). 

RPSN tak podle nového zákona více odráţí realitu.  

 

6. Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru 

Vázaný spotřebitelský úvěr je takový typ spotřebitelského úvěru,  jehoţ 

smlouva je závislá na smlouvě o koupi zboţí nebo poskytnutí sluţby. 

S častými problémy se potýkali spotřebitelé, kteří uzavřeli smlouvu o úvěru 

na prodejních přehlídkových akcích s předraţeným spotřebním zboţím. 

Nový zákon stanovuje, ţe při odstoupení od kupní smlouvy současně zaniká 

i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru (úvěrové financování zboţí či 

sluţeb). Dříve tomu tak nebylo a na obě smlouvy se nahlíţelo odděleně. 

Proto docházelo k problémům, kdy spotřebitel sice odstoupil od kupní 

smlouvy, ale dál musel splácet spotřebitelský úvěr.  

 

7. Změna ţivnostenského zákona 

Do přílohy č. 2 zákona o ţivnostenském podnikání byl mezi vázané ţivnosti 

přidán nový předmět podnikání a to „Poskytování nebo zprostředkování 
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spotřebitelského úvěru. Pro klienta to znamená moţnost zkontrolovat si 

v ţivnostenském rejstříku, zda má poskytovatel oprávnění půjčovat peníze. 

 

3.4.3 Nedostatky v zákoně 

Uvedené změny jistě uvítají všichni spotřebitelé, neboť jsou pro ně bezesporu přínosem. 

Sdruţení obrany spotřebitelů však ve své zprávě varuje před setrvávajícími nedostatky  

v zákoně, kvůli kterým se i nadále spotřebitelé mohou dostat do značných obtíţí.  

 

Rozhodčí doloţky 

Zákon neřeší úpravu rozhodčích doloţek. Legislativa umoţňuje, aby součástí smluv o 

spotřebitelském úvěru bylo ustanovení o tom, ţe se obě strany dopředu zavazují k tomu, 

ţe o případných sporech bude rozhodovat stanovený rozhodce. Na základě jeho 

rozhodnutí můţe dojít k exekuci a spotřebitel nemá právo obrany u soudu. Rozhodčí 

doloţky tak mohou být v některých případech zneuţívány ze strany věřitelů. Nelze 

zabránit situacím, kdy rozhodce bude určitým způsobem spolupracovat se společností a 

rozhodovat neobjektivně v neprospěch spotřebitele. Podle dostupných informací, by se 

tímto problémem měla zabývat novela zákona o rozhodčím řízení. (26)  

 

Úrokové stropy a problematika lichvy 

Přestoţe se tato problematika objevila v některých návrzích, nenalezneme v zákoně 

ţádné informace týkající se limitů úrokových sazeb či nejvyšší moţné hodnoty 

ukazatele RPSN. Například v sousedním Slovensku je hodnota ukazatele RPSN 

omezena „dvojnásobkem průměrné hodnoty RPSN reportované jednotlivými 

poskytovateli a současně nesmí převýšit čtyřnásobek hodnoty váženého průměru 

průměrných hodnot RPSN a průměrné úrokové míry za všechny typy spotřebitelských 

úvěrů“
4
. V Polsku nesmí úroková sazba překročit čtyřnásobek lombardní sazby Polské 

národní banky a k tomu maximální sazba nákladů nesmí překročit 5 % jistiny 

poskytnutého spotřebitelského úvěru. (33) 

 

                                                 
4
 http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-spotrebitelskem-uveru-a-problematika-lichvy-

68466.html 
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Pokud se týká problematiky spojené s lichvou, česká legislativa přesně nevymezuje, při 

jak vysoké úrokové sazbě či RPSN se o lichvu jedná. Ta je tedy stále vnímána jako 

nekalý postup poskytovatelů úvěru, nikoliv jako překročení určité úrokové meze 

spojené s dalšími náklady na úvěr. Vodítkem v ČR při posuzování, co jiţ lichva je a co 

ještě není, mohou být tedy doposud učiněná rozhodnutí soudu. (30) 

 

Zavedení úrokových stropů má svoje příznivce i odpůrce. Odpůrci vidí spíše problém 

v neúměrných sankcích při nesplácení úvěru neţ v nepřiměřené úrokové sazbě. 

Argumentují tím, ţe zavedení úrokových stropů by omezilo dostupnost úvěrů u 

seriózních poskytovatelů a zájem o spotřebitelské úvěry by se přesunul do tzv. šedé 

ekonomické zóny. To by samozřejmě vedlo ke zhoršení postavení spotřebitelů. (33) 

 

3.4.4 Přínos novely zákona 

Zákon o spotřebitelském úvěru je bezesporu významným přínosem pro spotřebitele, i 

kdyţ některé sporné otázky zůstávají nedořešeny. Pokud se týká strany věřitelů, tedy 

bank a nebankovních subjektů, změny spojené s novelou zákona mohou (ale nemusí) 

vést ke zdraţení a tedy horší dostupnosti jejich produktů. To můţe být způsobeno 

vyššími náklady na administrativu, v souvislosti se zvýšenou informační povinností či 

důkladnějším prověřováním bonity klienta. (26) 

 

3.4.5 Dozor nad dodrţováním zákona 

Spotřebitel je zpravidla v úvěrovém vztahu s věřitelem tím slabším článkem, alespoň co 

se týká informací a schopností pohybovat se v ekonomickém prostředí či právních 

pojmech. Navíc mnohdy jedná ve finanční tísni apod. Aby tyto skutečnosti nebyly ze 

strany věřitelů zneuţívány, potřebuje určitou formu ochrany.  

 

Do konce roku 2010 vykonávala dohled nad dodrţováním právních předpisů, kterými se 

řídí sjednávání spotřebitelských úvěrů, pouze Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta 

jakoţto orgán státní správy spadá pod  Ministerstvo průmyslu a obchodu a její činnosti 

se řídí zákonem č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci. ČOI kontroluje dodrţování 

povinností vyplývajících ze zákona, zjišťuje prohřešky a nedostatky, vyţaduje jejich 



 30 

 

nápravu či odstranění a ukládá sankce. S novelou zákona přichází úprava i v tomto 

směru a o dozor nad dodrţováním povinností vyplývajících ze zákona se nově dělí mezi 

dva subjekty. Ve své pozici zůstává ČOI a k ní se přidává ČNB, jeţ bude vykonávat 

dozor nad dodrţováním zákona u těch subjektů, které spadají pod její dohled. (48) 

 

 

3.5 Hodnocení bonity ţadatele o spotřebitelský úvěr 

Rostoucí zadluţenost domácností s sebou nese negativní důsledky v podobě vyšší míry 

úvěrového rizika, které podstupují věřitelé při poskytování spotřebitelských úvěrů. 

Následující podkapitoly jsou věnovány krátkému seznámení s významem úvěrového 

rizika a nástroji, s jejichţ pomocí poskytovatelé spotřebitelských úvěrů hodnotí bonitu 

(neboli schopnost klienta pravidelně splácet své závazky) a získávají informace o 

platební morálce svých klientů. 

 

3.5.1 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko (někdy téţ označováno jako kreditní) patří mezi nejvýznamnější rizika, 

která ohroţují subjekty poskytující úvěry. Kaţdý věřitel, jenţ formou úvěru půjčuje 

finanční prostředky, je vystaven riziku, ţe dluţník nedodrţí sjednané podmínky a 

nebude své závazky splácet řádně, včas a v plné výši. Obecně lze tedy říci, ţe úvěrové 

riziko představuje pro věřitele moţnou ztrátu, kterou utrpí, pokud protistrana nedostojí 

svým závazkům. Zaměříme-li se na obchodní banky, úvěrové riziko nemusí být vázáno 

pouze k úvěrům. Váţe se ke všem pohledávkám, u nichţ můţe dojít k selhání 

protistrany. (3, 11) 

 

Nabízí se řešení půjčovat peníze pouze těm, u kterých je velmi pravděpodobné, ţe 

budou své závazky schopni splatit. Bohuţel není jednoduché rozdělit klienty na 

„problémové“ a „bezproblémové“ a proto věřitelé věnují velkou pozornost vývoji 

systémů, s jejichţ pomocí budou schopni potenciálního klienta ohodnotit a na základě 

toho rozhodnout, zda ţádost o úvěr akceptovat nebo zamítnout. (3) 
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3.5.2 Úvěrová analýza 

Ve snaze minimalizovat riziko plynoucí z  obchodů, věřitelé vyuţívají určitý systém 

nástrojů. Podstatnou roli zde hraje úvěrová analýza, jejímţ cílem je komplexní 

posouzení schopnosti klienta v budoucnu dostát svým závazkům. Ve spotřebitelském 

segmentu je z důvodu velkého počtu úvěrových obchodů znějících na menší částky 

kladen poţadavek na  rychlý, nenákladný a jednoduchý způsob posuzování bonity 

klientů. (3)  

 

Rozlišují se dva základní systémy úvěrových analýz, konkrétně posuzovací a empirické. 

Posuzovací úvěrové analýzy spočívají v hodnocení klienta úvěrovým pracovníkem, 

pročeţ je toto hodnocení značně subjektivní. Pracovník vyuţívá svých zkušeností 

k posouzení klientových osobních vlastností, důvěryhodnosti, profesních záleţitostí, ale 

především také majetkových poměrů a schopnosti splácet úvěr po celou dobu trvání a to 

včetně úroků. Naproti tomu empirické úvěrové analýzy vycházejí z matematicko 

statistických metod, jsou objektivnější a spíše odpovídají poţadavkům na rychlost, 

jednoduchost a nenákladnost. Bývají označovány jako úvěrové bodovací systémy neboli 

„credit scoring“ (dále jen scoring). Podstata scoringu spočívá v bodovém ohodnocení 

jednotlivých vlastností ţadatele. Těm je na základě statistické analýzy údajů o klientech, 

kterým byl jiţ úvěr v minulosti poskytnut, přidělena určitá váha (odráţející se v počtu 

bodů). Celkové skóre je dáno součtem dílčích bodů (dle jednotlivých charakteristik) a 

porovnává se s tzv. prahovou hodnotou. Tento systém úvěrového bodování vyuţívá 

poznatků z platební historie klienta k prognóze jeho budoucího chování. Obecně platí, 

ţe čím méně bodů klient dosáhne, tím více hrozí jeho úpadek. Aplikační scoring bývá 

vyuţíván při hodnocení nových klientů a zaměřuje se jak na analýzu osobních údajů, 

tak i na informace o platební morálce dostupné z registrů klientských informací. 

Behaviorální scoring hodnotí chování stávajících klientů u konkrétní instituce a vyuţívá 

údaje z interních databází. (3, 7)  

 

Bonitu ţadatele ovlivňuje mnoho faktorů a pro její posouzení je důleţité dostatečné 

mnoţství informací. Do analýzy vstupují osobní údaje o věku, pohlaví, rodinném stavu, 

vzdělání, profesi, počtu vyţivovaných dětí, místě bydliště a další. Velmi podstatná je 

příjmová stránka ţadatele. Jde především o trvalé příjmy jakou jsou např. příjmy ze 
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závislé činnosti, ze samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu, z invalidního důchodu, 

rodičovské příspěvky apod. Samozřejmostí je doloţení těchto údajů. Od příjmů je 

odečítána výše ţivotního minima, coţ je minimální mnoţství příjmů nutné k zajištění 

výţivy a dalších základních osobních potřeb a stanovuje se individuálně u kaţdého 

ţadatele. Do výpočtu bonity vstupují také pravidelné výdaje (např. nájemné, pojistné, 

splátky leasingu a úvěrů, stavební spoření a mnohé další). Při hodnocení bonity velmi 

záleţí na typu a jednotlivých parametrech konkrétního úvěru, o který potenciální klient 

ţádá. (11) 

 

3.5.3 Úvěrové registry 

V předchozích částech byly několikrát zmíněny registry klientských informací neboli 

úvěrové registry. Jsou to databáze, které poskytují finančním institucím v bankovním i 

nebankovním sektoru pozitivní i negativní informace o bonitě, platební morálce a 

důvěryhodnosti klientů. Jejich snahou je zamezit opakované úvěrování těch, kteří 

nesplácejí řádně své závazky a zároveň usnadnit získání úvěrů klientům s dobrou 

kreditní historií. (12) 

 

V současné době existují v ČR celkem čtyři úvěrové registry, z nichţ jeden je zaměřen 

pouze na fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (Centrální registr úvěrů, jehoţ 

garantem je ČNB) a zbylé tři ve svých databázích uchovávají mimo jiné informace o 

fyzických osobách nepodnikatelích. Jsou to: 

 

Bankovní registr klientských informací (BRKI) – provozovatelem je Czech Banking 

Credit Bureauu, a.s., jedná se o pozitivní i negativní registr, coţ znamená, ţe uchovává 

informace o klientech s dobrou i špatnou platební morálkou. Informace se týkají 

fyzických osob včetně podnikatelů. Do registru mohou nahlíţet účastnické banky a 

členové  NRKI (viz. následující). Doba uchování dat jsou maximálně 4 roky od splacení 

pohledávky. (14) 
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Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – provozovatelem je Leasing & 

Loan Credit Bureau, a.s., taktéţ obsahuje pozitivní i negativní informace o fyzických 

osobách. Členskými subjekty jsou zejména leasingové, splátkové a úvěrové společnosti. 

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, dluţník musí dát písemný souhlas se 

zařazením svých dat do registru a souhlasit musí i tehdy, kdyţ chce údaje z registru  

pouţít jiná věřitelská společnost. Doba uchování dat je shodná s BRKI. Bankovní a 

nebankovní registr mezi sebou sdílejí informace. (31) 

 

SOLUS – je zájmové sdruţení právnických osob, jehoţ název vznikl z počátečních 

písmem původního Sdruţení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům.  Jedná se o 

ryze negativní registr, coţ znamená, ţe k zanesení údajů o klientovi dochází v momentě, 

kdy závaţným způsobem porušil smluvní podmínky. Sdruţení SOLUS zastřešuje dva 

registry a to registr FO (databáze fyzických osob - spotřebitelů) a registr IČ (databáze 

podnikatelů a právnických osob). Mezi členy sdruţení patří některé banky, nebankovní 

finanční instituce, ale i mobilní operátoři, distributor elektrické energie a další. Registr 

funguje na principu on-line dotazování. (46) 
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4 Analýza soudobé situace na trhu spotřebitelských úvěrů 

a vývoj v posledních letech 
 

4.1 Zadluţení domácností v ČR 

Doba, ve které platilo pravidlo „nejprve spořit a potom nakupovat“ je nenávratně pryč. 

Míra zadluţení českých domácností má rostoucí tendenci a ţivot na dluh se stal 

naprosto běţnou záleţitostí. Současné chování by se tak dalo spíše vystihnout slovy: 

„proč šetřit a čekat, kdyţ mohu nakupovat hned“.  

 

4.1.1 Rostoucí míra zadluţení 

Podle informací Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) vzrostla zadluţenost 

českých domácností od roku 2000 aţ osminásobně a na konci roku 2009 dluţily 

domácnosti bankám celkem 897,4 mld. Kč. Dluh nebankovním společnostem 

(leasingové společnosti a společnosti splátkového prodeje) pak činil 104,1 mld. Kč. 

V roce 2010 jiţ zadluţení překročilo hranici jednoho bilionu korun. (25) 

 

Graf 1: Vývoj jednotlivých typů úvěrů obyvatelstvu (v mld. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných statistických dat ČNB 
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Jak můţeme vidět na grafu zobrazujícím vývoj jednotlivých typů úvěrů obyvatelstvu, 

v uvedených číslech dominují úvěry na bydlení, ale významnou roli zde hrají také úvěry 

na krytí spotřebních výdajů. V těch jsou zahrnuty debetní zůstatky na běţných účtech, 

pohledávky z platebních karet a především účelové a neúčelové spotřebitelské úvěry na 

zboţí a sluţby.  (25) 

 

Nejvíce charakteristickými rysy zadluţení domácností byly v uplynulé dekádě rychlost 

a dynamika. Míra zadluţení domácností rostla v rozmezí let 2003 aţ 2008 meziročně o 

více neţ 30 %. (25) 

 

4.1.2 Příčiny a motivy zadluţení 

Za hlavní příčiny, které přibliţně od druhé poloviny roku 2000 vedly k setrvalému růstu 

objemu úvěrů přijatých domácnostmi, jsou povaţovány relativně nízké úrokové sazby, 

které vyvolaly zvýšenou poptávku po úvěrových produktech a také růst reálných příjmů 

obyvatelstva.  

 

Jak jiţ bylo naznačeno, za další z  důvodů zadluţení domácností můţeme povaţovat 

celkovou změnu postoje občanů k ţivotu na dluh. Zatímco dříve domácnosti byly 

v tomto směru opatrné, v posledních letech tomu bylo spíše naopak. Záměrně píši 

v minulém čase, neboť, jak vyplývá ze zprávy ministerstva financí, ekonomická recese 

přiměla mnohé opět o něco více šetřit. Otázkou je na jak dlouho. Tomu, ţe občané 

změnili postoj k ţivotu na dluh bezesporu napomáhají marketingové kampaně 

bankovních i nebankovních institucí, s jejichţ nabídkami v podobě nejrůznějších typů 

reklam o „nejvýhodnějších“ půjčkách se setkáváme denně. Dalším důleţitým faktorem 

je neustálý růst ţivotní úrovně obyvatelstva, respektive úsilí o něj. S tím úzce souvisí 

preference spotřeby a zvyšování výdajů na spotřebu, které pak domácnosti v mnohých 

případech kryjí z vypůjčených peněz. (25, 32) 

 

Nelze opomenout ani snadnější dostupnost úvěrů. Ta je výsledkem konkurenčního boje 

jednotlivých poskytovatelů, kteří se snaţí celý úvěrový proces co nejvíce zjednodušit, 

urychlit a zlevnit. Potenciální klient tak můţe vybírat z celé škály úvěrů a půjček, 
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z nichţ některé lze sjednat i po telefonu či prostřednictvím online formuláře, bez 

zdlouhavých procesů.  

 

Taktéţ finanční nouze můţe být silným motivem vedoucím k zadluţení. Velké 

nebezpečí hrozí v případě, kdy se dluţník rozhodne jeden úvěr splácet dalšími úvěry. 

Takové řešení bývá, mnohdy ve spojení se ztrátou zaměstnání, úrazem, dlouhou nemocí 

či jinou nepředvídatelnou událostí, tou nejrychlejší cestou do dluhové pasti. (32) 

 

 

4.2 Nebankovní spotřebitelské úvěry 

V této části se věnuji spotřebitelským úvěrům, které byly poskytnuty nebankovními 

úvěrovými společnostmi. Nejprve graficky nastíním vývoj těchto produktů a následně 

se podrobněji zaměřím na jednotlivé roky 2006 aţ 2010, neboť z tohoto období jsou 

dostupné detailnější informace. 

 

4.2.1 Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů 

Vycházím z veřejně dostupných informací a statistických dat České leasingové a 

finanční asociace (ČLFA), která zastřešuje společnosti poskytující leasing, 

spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a factoring. Asociace se podílí na přípravě 

právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením 

členských subjektů, jimţ napomáhá s výkladem a aplikací platných právních předpisů. 

Plní řadu dalších funkcí jako je například reprezentace členských společností ve 

vztazích se zahraničními sdruţeními.
5
 V současnosti má ČLFA celkem 59 členů, kteří 

se podílí 97 % na objemu všech tuzemských leasingových obchodů, většině 

nebankovních úvěrů pro spotřebitele a faktoringových obchodů. Seznam těchto členů je 

uveden v příloze 2 diplomové práce. Na rozdíl od ČNB, jeţ zaznamenává pouze 

konečné zůstatky úvěrových účtů klientů,  ČLFA pouţívá odlišnou metodiku a od roku 

2001 ve svých statistikách zaznamenává celkové objemy poskytnutých spotřebitelských 

úvěrů svými členy. Jejich vývoj je zobrazen  v grafu 2 na následující straně. (18) 

                                                 
5
 ČLFA je od r. 2006 členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS) a od r. 2010 

členem EU federace pro factoring a komerční financování (EUF) 
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Graf 2: Celkové objemy nebankovních spotřebitelských úvěrů v mld. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných statistických dat ČLFA 

 

Při pohledu na graf 2 je jasně patrný rostoucí trend trvající aţ do roku 2008, ve kterém 

byla zaznamenána nejvyšší suma poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Zároveň to byl 

ale konec tohoto trendu, neboť v dalším roce došlo k poklesu o téměř 25 %.  

 

Pro zajímavost uvádím vývoj počtu uzavřených smluv sjednávajících spotřebitelský 

úvěr v období 2002 aţ 2010.
6
 

 

Tabulka 1: Počty uzavřených smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných statistických dat ČLFA 

 

                                                 
6
 Údaje o počtu uzavřených smluv v r. 2001 ČLFA ve svých zprávách nezveřejnila. 
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rok počet smluv rok počet smluv 

2001 nezveřejněno 2006 1 228 444 

2002 982 130 2007 1 533 697 

2003 1 026 998 2008 1 555 675 

2004 3 341 318 2009 1 100 339 

2005 3 956 800 2010 1 071 155 



 38 

 

Pokud se zaměříme na tabulku s počty smluv v jednotlivých letech, lze si všimnout 

výrazného poklesu v roce 2006. Ten ČLFA odůvodňuje nezapočtením poskytnutých 

smluv dvou významných členských subjektů. Nicméně, niţší počty smluv jsou 

zaznamenány i v dalších letech,  ve kterých jiţ byly statistiky kompletní. Při pohledu na 

objemy poskytnutých úvěrů a počty uzavřených smluv, lze vypozorovat zajímavou 

skutečnost - tyto dva údaje spolu nekorespondují. Ačkoliv nejvyšší objem byl 

zaznamenán v roce 2008, nejvíce uzavřených smluv připadá na rok 2005. Z uvedeného 

vyplývá, ţe spotřebitelské úvěry poskytnuté po roce 2005 zní na vyšší částky, neţ tomu 

bylo v letech předcházejících. 

 

4.2.2 Situace na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů v posledních 

letech 

 

Počínaje rokem 2006 začala ČLFA zveřejňovat podrobnější statistiky. Důvodem byl její 

vstup do Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS) a s tím nutná 

změna metodiky statistických výstupů. Výsledkem jsou kromě informací o celkových 

objemech poskytnutých spotřebitelských úvěrů také dílčí údaje o osobních půjčkách, 

revolvingových úvěrech a financování v místě prodeje.  

 

Graf 3:Struktura nebankovních spotřebitelských úvěrů (v mld. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných statistických dat ČLFA 
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Co se týče makroekonomických ukazatelů, rok 2006 byl spojen s klesající mírou 

nezaměstnanosti a hrubý domácí produkt ČR pokračoval v meziročním růstu přibliţně  

7 %. Tento stav byl pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů příznivý a 

vytvářel vhodné podmínky pro dynamický vývoj. Došlo k meziročnímu nárůstu objemu 

poskytnutých úvěrů o 12,8 %. Z celkové částky 36,6 mld. Kč připadalo 15,1 mld. na 

revolvingové úvěry, 13,19 mld. Kč na financování v místě prodeje a zbývajících 8,33 

mld. Kč tvořily osobní půjčky.  

 

Rok 2007 byl v ČR spojen s pokračující ekonomickou konjunkturou. Meziroční růst 

HDP o přibliţně 6,6 % ve spojení s klesající mírou nezaměstnanosti, která koncem roku  

dosahovala 6 %, podporovaly růst investic a výdajů domácností, coţ se projevilo i 

rostoucím zájmem o nebankovní úvěrové produkty. Celkový objem nebankovních 

spotřebitelských úvěrů zaznamenal meziroční nárůst o téměř 31 %. Konkrétně byly 

poskytnuty úvěry za  47,91 mld. Kč, z čehoţ  14,06 mld. Kč připadlo na osobní půjčky 

(ty zaznamenaly ve srovnání s rokem 2006 nejvýraznější nárůst), financování v místě 

prodeje 17,09 mld. Kč a revolvingové úvěry 16,76 mld. Kč. 

 

Nyní se jiţ dostávám k výsledkům za rok 2008, ve kterém docházelo ke zhoršování 

ekonomické situace v ČR. V průběhu roku došlo k poklesu tempa růstu HDP a 

odpovídajícím způsobem klesaly investice a výdaje domácností. I přesto byl 

zaznamenám nárůst objemu nebankovních spotřebitelských úvěrů na konečných 54,35 

mld. Kč, ale tento nebyl tak výrazný jako v předešlém roce (meziročně pouze 13,4 %). 

Došlo k posílení podílu půjček na osobní potřebu a úvěrů revolvingového typu na úkor 

financování v místě prodeje. Osobní půjčky tvořily 17,31 mld. Kč, revolvingové úvěry 

18,76 mld. Kč, financování v místě prodeje 18,28 mld. Kč. 

 

Rok 2009 byl charakteristický výrazným poklesem nebankovních finančních obchodů 

jakoţto důsledku hospodářské recese. Reálný pokles ekonomiky pokračoval, došlo 

k poklesu HDP o 4,2 %, nezaměstnanost se vyšplhala aţ na 9,2 %. Nepříznivý stav byl 

navíc spojen se zvýšením objemu pohledávek z finančních obchodů po lhůtě splatnosti, 

načeţ musely nebankovní společnosti zareagovat zpřísněním podmínek pro poskytování 

úvěru, aby zamezily dalšímu zadluţování nebonitních klientů. Členové ČLFA poskytly 
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v tomto roce úvěry za 41,06 mld. Kč, coţ znamenalo pokles oproti roku 2008 o téměř 

25 %. Finanční krize nejvíce poznamenala osobní půjčky, kterých bylo v souhrnu 

poskytnuto za 9,96 mld. Kč. I financování v místě prodeje zaznamenalo pokles na 13,03 

mld. Kč. Revolvingové úvěry se udrţely těsně nad hranicí 18 mld. Kč. 

 

Následující rok 2010 se nesl ve znamení mírného oţivení ekonomiky (růst HDP o 2,2 

%), coţ se jistou měrou projevilo i na trhu nebankovních finančních produktů. 

K meziročnímu růstu však došlo pouze u factoringu, nebankovních úvěrů pro 

podnikatele a leasingu movitých věcí. Poptávka po spotřebitelských úvěrech byla stále 

ovlivněna vysokou nezaměstnaností, stagnujícími investicemi a minimálním růstem 

spotřebních výdajů domácností. Celkově byly poskytnuty spotřebitelské úvěry za 38 

mld. Kč, coţ ve srovnání s rokem 2009 znamená sníţení o 7,5 %. Na osobní půjčky 

připadalo 10,5 mld. Kč, coţ je oproti předchozímu roku mírné posílení. Financování 

v místě prodeje patří 11,3 mld. Kč z celkového objemu a i nadále dominují úvěry 

revolvingového typu s 16,2 mld. Kč. 

 

Pokud se týká situace na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů v roce 2011, ČLFA 

nedávno zveřejnila výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. V tomto období pokračoval 

mírný ekonomický růst a rostla poptávka po některých nebankovních finančních 

produktech (úvěry pro podnikatele, leasing movitých věcí a factoring). Spotřebitelské 

úvěry sice podle oficiální zprávy ČLFA vykázaly ve srovnání s prvním čtvrtletím 

předcházejícího roku pokles o 8,9 % (celkový objem 7,97 mld. Kč), nicméně na tomto 

výsledku se významnou měrou podílel i fakt, ţe nebyly započítány spotřebitelské úvěry 

poskytnuté společností GE Money Multiservis, a.s.
7
 Pokud by došlo k zohlednění těchto 

výsledků, pak by to znamenalo meziroční růst objemu nebankovních spotřebitelských 

úvěrů o přibliţně 8 %. (20) 

 

4.3 Bankovní spotřebitelské úvěry 

Předmětem této podkapitoly jsou spotřebitelské úvěry poskytnuté bankami. Opět se 

nejdříve zaměřím na vývoj uvedených finančních produktů v tomto sektoru a následně 

se podrobně věnuji období 2006 aţ 2010. Vycházím přitom ze statistik ČNB, která 

                                                 
7
 V současnosti jsou jiţ obchody této společnosti vykazovány ve výsledcích GE Money Bank, a.s. 
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rozděluje spotřebitelské úvěry na: spotřebitelské účelové úvěry na zboţí a sluţby, 

spotřebitelské neúčelové úvěry, kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ a pohledávky 

z karet. Podle členění, které bylo uvedeno v teoretické části práce, odpovídají první dva 

typy klasickým spotřebitelským úvěrům a zbývající dva úvěrům kontokorentním. 

 

4.3.1 Vývoj bankovních spotřebitelských úvěrů  

Na následujícím grafu je znázorněn vývoj bankovních spotřebitelských úvěrů. ČNB ve 

svých statistikách neuvádí celkové objemy poskytnutých úvěrů v jednotlivých letech, 

ale informuje pouze o jejich stavech, tedy konečných zůstatcích úvěrových účtů klientů. 

Z těchto hodnot jsem vycházel při konstrukci grafu 4. 

 

Graf 4: Vývoj bankovních spotřebitelských úvěrů (v mld. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných statistických dat ČNB 

 

Období v letech 1997 aţ 2007 je charakteristické dynamickým růstem bankovních 

úvěrů. Jedinou výjimkou je rok 2000, ve kterém došlo k meziročnímu poklesu, jak je 

patrné z grafu. Od roku 2001 dynamický vývoj pokračoval. K poměrně významnému 

navýšení (meziročně 26 %) došlo ještě mezi lety 2007 a 2008 a poté jiţ následovalo 

zpomalení tohoto prudce rostoucího trendu. Konec roku 2008 a rok 2009 jiţ byly 

ovlivněny nepříznivou situací v ekonomice. Postupně sniţující se meziroční přírůstky 

v posledních letech dosahovaly přibliţně 22,78 %,  9,76% a 7,34 %. 
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Časová osa je zde ve srovnání s nebankovním sektorem delší, neboť ČNB archivuje 

informace o spotřebitelských úvěrech od roku 1997. Jak jsem jiţ dříve vysvětlil, 

informuje o stavech konečných zůstatků úvěrových účtů klientů, tzn. ţe k počátečním 

zůstatkům přičítá čerpání nových úvěrů a naopak odečteny jsou splátky dříve 

poskytnutých úvěrů. Počínaje rokem 2002 jsou navíc dostupné informace o podílech 

jednotlivých typů spotřebitelských úvěrů na celkových částkách. Strukturu bankovních 

spotřebitelských úvěrů prezentuje graf 5. 

 

Graf 5: Struktura bankovních spotřebitelských úvěrů (v mld. Kč.) 

 

Zdroj: vlastní zpracování  na základě veřejně dostupných statistických dat ČNB 

 

Z grafu je jasně patrná dominance spotřebitelských neúčelových úvěrů, které rostly 

nejrychleji. Účelové úvěry na zboţí a sluţby a stejně tak i debetní zůstatky na BÚ si 

udrţovaly pouze mírný růst. Ve sledovaném období došlo k viditelnému navýšení u 

pohledávek z karet. 
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4.3.2 Situace na trhu bankovních spotřebitelských úvěrů v posledních 

letech 

 

Na následujících řádcích se budu opět podrobněji věnovat období 2006 aţ 2011, 

přičemţ budu odkazovat na makroekonomické podmínky, které byly nastíněny v  části 

věnované spotřebitelským úvěrům v nebankovnímu sektoru. 

 

V příznivých podmínkách ekonomické konjunktury, pokračoval v roce 2006 na trhu 

bankovních spotřebitelských úvěrů rostoucí trend. Celkové pohledávky bank za úvěry 

na spotřebu vystoupaly ke konci roku na 109,2 mld. Kč. Z této částky připadá na 

neúčelové spotřebitelské úvěry 84,83 mld. Kč, účelovým úvěrům na zboţí a sluţby 

odpovídá částka ve výši 6,79 mld. Kč, debetním zůstatkům na BÚ a pohledávkám 

z karet připadá 9,32 a 8,26 mld. Kč. 

 

V roce 2007 došlo u bankovních spotřebitelských úvěrů k výraznému nárůstu objemu 

(meziročně 26 %). Stejně jako v předešlém roce, největší expanzi zaznamenaly 

neúčelové spotřebitelské úvěry. Z celkové hodnoty konečných zůstatků, která na konci 

roku činila 137,65 mld. Kč, připadalo na tento typ úvěru 107, 84 mld. Kč, tedy téměř 80 

%. Co se týče účelových úvěrů na zboţí a sluţby, jejich celková hodnota se vyšplhala 

na 7,15 mld. Kč, coţ je pouze minimální změna ve srovnání s rokem 2006. Velmi 

podobně je tomu u debetních zůstatků na BÚ a pohledávek z karet. Pohledávky za tyto 

produkty činily na konci roku 11,18 mld. Kč a 6,72 mld. Kč. 

 

Jak jsem jiţ zmínil v podkapitole věnující se vývoji v nebankovním sektoru, zhoršující 

se ekonomické prostředí v roce 2008 postupně oslabovalo investice a výdaje českých 

domácností. I přes zhoršené podmínky zaznamenaly bankovní spotřebitelské úvěry 

meziroční růst, ten však jiţ nebyl tak silný jako v předešlém roce. Na celkové hodnotě 

169,01 mld. Kč a meziročním přírůstku o 22,78 % se největší měrou podílely neúčelové 

spotřebitelské úvěry. K nezanedbatelné změně došlo také u pohledávek z karet, neboť 

závazky klientů z tohoto úvěrového produktu vzrostly z necelých 11 mld. na 14,05 mld. 

Kč. Naopak debetní zůstatky na BÚ a účelové úvěry na zboţí a sluţby zaznamenaly 

během roku pokles na konečných 11,18 mld. Kč a 6,72 mld. Kč. 
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Nyní se jiţ dostáváme k ekonomickou krizí zmítanému roku 2009. V tomto období 

zaznamenaly bankovní poskytovatelé nárůst celkového stavu pohledávek ze 

spotřebitelských úvěrů na 185,48 mld. Kč. Opět se na konečném stavu nejvýznamněji 

podílely neúčelové úvěry. Dynamika růstu však ztratila na své síle a celková meziroční 

změna činila pouhých 9,76 %. To je výrazně méně v porovnání s předešlými lety, kdy 

se přírůstky pohybovaly nad hranicí 20 %. Za příčinu lze povaţovat pokles poptávky po 

spotřebitelských úvěrech., vyvolaný nepříznivou ekonomickou situací, jeţ přinutila 

většinu domácností přistupovat k půjčkám s větším rozmyslem. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je zpřísnění podmínek při hodnocení bonity klientů, podobně jako u 

nebankovních společností. V důsledku toho dosahuje na úvěr méně ţadatelů, případně 

mohou získat pouze úvěry znějící na niţší částky.  

 

V dalším roce pokračoval slábnoucí růst konečných zůstatků na úvěrových účtech 

klientů. Meziročně se jejich stav změnil o 7,34 % a celkové pohledávky za 

spotřebitelské úvěry činily 199,09 mld. Kč. Z této částky připadá na úvěry neúčelového 

typu celkem 151,31 mld. Kč. V porovnání s hodnotou z roku 2009 (150,38 mld. Kč) jde 

pouze o nepatrné navýšení. Mnohem znatelnější změnu zaznamenaly pohledávky 

z karet, které vzrostly z 16,16 mld. Kč na 24,61 mld. Kč. Stejně tak tomu bylo u 

účelových úvěrů na zboţí a sluţby, jejichţ hodnota vystoupala na 10,44 mld. Kč (v roce 

2009 připadalo na tento typ úvěru 7,16 mld. Kč).  

 

Stejně jako v případě nebankovního trhu můţeme v databázích ČNB porovnat výsledky 

za první čtvrtletí roku 2011 s výsledky z prvního čtvrtletí přecházejícího roku. Konečné 

zůstatky na úvěrových účtech klientů k 31.3. 2011 činily 198, 22 mld. Kč, coţ je 

přibliţně o 6,5 % více, neţ na konci března 2010. Na tomto navýšení se podílely 

především debetní zůstatky, pohledávky z karet a účelové spotřebitelské úvěry. Naopak 

tomu bylo u neúčelových spotřebitelských úvěrů, kde konečné zůstatky k 31.3. 2011 

dosáhly nepatrně niţší hodnoty neţ za první čtvrtletí 2010 (sníţení přibliţně o 0,05 %). 

(21) 
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5 Analýza nabízených spotřebitelských úvěrů vybranými 

bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi 
 

 

V této kapitole se věnuji analýze spotřebitelských úvěrů poskytovaných vybranými 

obchodními bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi, které působí na českém 

trhu. Z obou sektorů jsem vybral celkem šest zástupců. Ke kaţdému z nich nejprve 

uvádím základní informace charakterizující profil dané společnosti a následně jiţ 

analyzuji konkrétní produkty spadající do kategorie účelových a neúčelových 

spotřebitelských úvěrů. Důraz je přitom kladen na základní parametry úvěrů předem 

nadefinované v teoretické části práce a případně další doplňující informace, které 

povaţuji u daných nabídek za důleţité. Při sestavování tabulkových přehledů budu 

vycházet z propagačních materiálů, předsmluvních formulářů, sazebníků, úvěrových 

podmínek a dalších veřejně dostupných informací na internetových stránkách 

jednotlivých bank a nebankovních úvěrových společností. V některých případech 

vyuţiji moţnost dotazování se ohledně nabízených produktů na bezplatné telefonní 

lince, pokud daný subjekt tuto sluţbu poskytuje. 

 

5.1 Spotřebitelské úvěry z nabídky vybraných nebankovních 

úvěrových společností 

 

Předmětem analýzy jsou produkty těchto nebankovních úvěrových společností: 

 Provident financial, s.r.o. 

 Profi Credit Czech, a.s. 

 Home Credit, a.s. 

 Cetelem, a.s. 

 Cofidis, s.r.o. 

 Credium, a.s. 

 

Všechny tyto subjekty patří mezi členy ČLFA. 
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5.1.1 Provident Financial, s.r.o. 

Provident financial, s.r.o působí na českém trhu spotřebitelských úvěrů jiţ třináct let. 

Patří do vlastnictví mezinárodní finanční skupiny International Personal Finance, která 

kromě České republiky působí ještě v dalších pěti zemích a to na Slovensku, v Polsku, 

Maďarsku, Rumunsku a Mexiku. Výše nabízených půjček společností Provident 

Financial, se pohybuje od 4000 Kč po 50000Kč. Doba splatnosti je u těchto produktů 

buď 45 nebo 60 týdnů. Jedná se tedy o krátkodobé úvěry neúčelového typu. (44) 

 

Spotřebitelský úvěr nabízený společností Provident financial, s.r.o.:    

 Osobní půjčka Provident 

 

Tabulka 2: Osobní půjčka Provident – popis produktu, podmínky, doklady 

Osobní půjčka Provident 

Popis produktu 
- hotovostní či bezhotovostní krátkodobá půjčka s týdenní 

frekvencí splátek 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- trvalé bydliště v ČR 

- pravidelný příjem 

Doklady 

- občanský průkaz 

- doklad o trvalém bydlišti 

- potvrzení o pravidelném příjmu 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Provident Financial, s.r.o. 

 

Tabulka 3: Osobní půjčka Provident – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Osobní půjčka Provident“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 4000 Kč do 50 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez poţadavku zajištění 

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - 70, 94  % nebo 63, 91 % 

Doba splatnosti - 45 týdnů  nebo 60 týdnů 

Poplatky 

- poplatek za zpracování 

- při volbě hotovostní půjčky navíc poplatek za hotovostní  

inkasní sluţbu (osobní sluţba obchodního zástupce) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Provident Financial, s.r.o. 
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Doplňující informace: Osobní půjčky Provident jsou sjednávány na základě osobní 

návštěvy obchodního zástupce, který individuálně upravuje parametry úvěru podle 

klientových aktuálních moţností a zároveň posuzuje jeho schopnost splácet úvěr. 

Čerpání úvěru je moţné jak v hotovosti, tak i v bezhotovostní formě. Smlouva o 

spotřebitelském úvěru, která je volně ke staţení na webových stránkách společnosti, je 

napsána jasně a srozumitelně, včetně smluvních podmínek. O půjčku lze zaţádat 

formou online formuláře na webových stránkách společnosti, případně telefonicky. Poté 

vţdy následuje osobní návštěva obchodního zástupce.  

 

Rozhodčí doloţka: Společnost Provident Financial, s.r.o. nevyuţívá institut rozhodčí 

doloţky.  

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Při výpočtu úroku z prodlení se splátkou se 

postupuje podle zákona č 40/1964 Sb. - Občanského zákoníku. Dle nařízení vlády č. 

33/2010 Sb. úrok z prodlení odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní 

bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v 

němţ došlo k prodlení, a to zvýšené o sedm procentních bodů. Ke dni 31.12. 2010 

odpovídá sazba úroku z prodlení 7,75 % p.a.  

 

5.1.2 Profi Credit Czech, a.s. 

Tato společnost byla zaloţena v roce 1994. Tehdy se ještě pod názvem Profireal 

specializovala na obchod s nemovitostmi a zároveň působila v oblasti odkupu a správy 

pohledávek. Od roku 2000 se zaměřuje na finanční sluţby a podniká v oblasti půjček a 

úvěrů pro nepodnikající fyzické osoby. O tři roky později svoji nabídku rozšířila o 

úvěrové produkty pro podnikatele a firmy. Je součástí nadnárodní finanční skupiny 

Profireal Group, která působí také na Slovensku, v Polsku a Bulharsku. (43) 

 

Spotřebitelský úvěr nabízený společností Profi Credit: 

 Zaměstnanecký úvěr 
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Tabulka 4: Zaměstnanecký úvěr – popis produktu, podmínky, doklady 

Zaměstnanecký úvěr 

Popis produktu 

- bezhotovostní spotřebitelský úvěr, určený zaměstnancům 

s trvalým příjmem, důchodcům či osobám pobírajícím 

mateřský nebo rodičovský příspěvek 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let, nad 70 let je nutný ručitel 

- pravidelný měsíční příjem 

- trvalý pobyt v ČR 

Doklady 

- kopie občanského průkazu 

- potvrzení zaměstnavatele o příjmu 

- důchodce musí doloţit kopii důchodového výměru nebo 

ústřiţek aktuální sloţenky 

- případně doklady potvrzující další příjmy (výţivné, sociální 

dávky apod.) 

- kontaktní doklad (např. SIPO, výpis z BÚ apod.) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Profi Credit Czech, a.s. 

 

Tabulka 5: Zaměstnanecký úvěr – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Zaměstnanecký úvěr“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 10 000 Kč do 166 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- do výše 130 000 Kč bez zajištění 

- nad 130 000 Kč je poţadována osoba ručitele 

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - 12, 18, 24, 30, 36, 42 nebo 48 měsíců 

Poplatky - bez dalších poplatků 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Profi Credit Czech, a.s. 

 

Doplňující informace: Jedná se o spotřebitelský úvěr vyplácený bezhotovostní formou 

na bankovní účet klienta. Při podpisu smlouvy o úvěru je klientem současně vystavena 

vlastní směnka. Při nízké bonitě klienta je při ţádosti vyţadována osoba ručitele. Kaţdý 

řádně splácející klient má nárok na poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu 

splácení úvěru (tzv. automatický revolving). Při dodrţení smluvních podmínek je 

moţné dohodnout odklad splátek a získat výhodnější podmínky pro případné čerpání 

dalšího úvěru. 
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Rozhodčí doloţka: Společnost Profi Credit Czech, a.s. vyuţívá institut rozhodčí 

doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Pokud se klient ocitne v prodlení se splátkou déle 

neţ 15 dní, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 8 % z výše dluţné splátky. 

V případě prodlení delším neţ 30 dní, je navíc povinen uhradit další smluvní pokutu 

odpovídající 30 % z výše dluţné splátky. Pokud prodlení se splátkou přesáhne 60 dnů, 

hrozí klientovi smluvní pokuta 50 % z celkové výše úvěru (můţe být uplatněna pouze 

jedenkrát).  

 

5.1.3 Home Credit, a.s. 

Home Credit, a.s. patří mezi přední poskytovatele spotřebitelského financování v ČR. 

Vznik společnosti se datuje do roku 1997. Do produktové nabídky společnosti spadají 

hotovostní půjčky, úvěry revolvingového typu, splátkový prodej u obchodních partnerů, 

kreditní karty a další. Home Credit, a.s. je členem skupiny Home Credit, která působí 

v oblastech střední a východní Evropy a Asie. (42) 

 

Spotřebitelské úvěry nabízené společností Home Credit: 

 Online půjčka 

 Telefonní půjčka 

 

Tabulka 6: Online půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Online půjčka 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr s moţností online podání ţádosti, 

úvěrová částka je vyplácena převodem na účet klienta 

Podmínky 
- dosaţení věku 18 let 

- být občanem ČR se stálým zdrojem příjmů 

Doklady 

- občanský průkaz 

- druhý doklad totoţnosti (např. řidičský průkaz apod.) 

- údaje o zaměstnavateli 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. 
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Tabulka 7: Online půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Online půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 20 000 Kč do 150 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 10 do 84 měsíců  

Poplatky 

- poplatek za vedení účtu (49 Kč/měsíc) 

- poplatek za změnu výše splátky (10 Kč) 

- bez poplatků za vyřízení půjčky 

- bez poplatků za předčasné splacení 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. 

 

Doplňující informace: Konečné parametry úvěru se odvíjí od ţadatelových poţadavků 

a moţností. K tomuto produktu je moţné sjednat pojištění výdajů (při ztrátě zaměstnání, 

pracovní neschopnost v důsledku nemoci či úrazu, invalidity 3. stupně následkem 

nemoci či úrazu nebo při smrti úrazem). Na výběr jsou 3 typy pojištění. Pokud byla u 

smlouvy o úvěru sjednána dohoda o změně výše a počtu splátek, je moţné upravit výši 

měsíčních splátek. Tuto půjčku lze do jednoho měsíce od uzavření smlouvy zrušit (bez 

sankcí). 

 

Rozhodčí doloţka: Společnost Home Credit, a.s. vyuţívá institut rozhodčí doloţky.  

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: V případě, ţe se klient ocitne v prodlení se 

splátkou zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,08 % z dluţné částky za kaţdý započatý den 

prodlení, nejméně však 360 Kč. Pokud prodlení se splátkou trvá déle neţ 7 dní, činí 

smluvní pokuta 8 % (či 15% podle typu úvěru) z částky s jejíţ úhradou je klient 

v prodlení. Dále má společnost právo poţadovat úhradu za zaslané upomínky a to 120 

Kč za první a 360 Kč za druhou a další upomínky. 
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Tabulka 8: Telefonní půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Telefonní půjčka 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr s ţádostí po telefonu, lze jej čerpat 

v hotovosti (vyzvednutí na poště) či převodem na účet 

Podmínky 
- dosaţení věku 18 let 

- být občanem ČR se stálým zdrojem příjmů 

Doklady 

- občanský průkaz 

- druhý doklad totoţnosti (např. řidičský průkaz apod.) 

- údaje o zaměstnavateli 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. 

 

Tabulka 9: Telefonní půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Telefonní půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 10 000 Kč do 150 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 10 do 84 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vedení účtu (49 Kč/měsíc) 

- poplatek za změnu výše splátky (10 Kč) 

- bez poplatků za vyřízení půjčky 

- bez poplatků za předčasné splacení 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s 

 

Doplňující informace: Úvěr vyplácen v hotovosti nebo bezhotovostní formou 

převodem na účet klienta. I v tomto případě má klient na výběr ze tří typů pojištění 

výdajů  a také můţe úvěr do jednoho měsíce zrušit, aniţ by za to byly účtovány nějaké 

sankce. Platí stejné informace o rozhodčí doloţce a sankcích jako u Online půjčky. 

 

5.1.4 Cetelem ČR, a.s 

Vznik společnosti Cetelem ČR se datuje do roku 1996. Od té doby patří k významným 

nebankovním poskytovatelům úvěrových produktů a sluţeb v ČR. Produktové portfolio 

tvoří klasické spotřebitelské úvěry na nákup zboţí a sluţeb, osobní půjčky, kreditní 
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karty, různé typy pojištění a v neposlední řadě úvěry na financování motorových 

vozidel. Cetelem je dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal. (39) 

 

Spotřebitelský úvěr nabízený společností Cetelem: 

 Osobní půjčka Cetelem  

 

Tabulka 10: Osobní půjčka Cetelem – popis produktu, podmínky, doklady 

Osobní půjčka Cetelem 

Popis produktu 

- spotřebitelský úvěr, který je nabízen ve třech modifikacích 

jako osobní půjčka na cokoli, osobní půjčka na auto a osobní 

půjčka na bydlení a rekonstrukci  

- ţádost je moţné podat online, po telefonu či na pobočce 

Podmínky 

- fyzická osoba starší 18 let 

- bankovní účet u některé z bank v ČR 

- trvalý zdroj příjmů 

Doklady 

- úvěrová smlouva s aktuálním datem a podpisy 

- osobní dotazník (vyplněný a podepsaný) 

- potvrzení o výši příjmu (i partnera ve společné domácnosti) 

- kopii posledního výpisu z BÚ 

- oboustranná kopie dokladu totoţnosti  

- oboustranná kopie druhého dokladu totoţnosti 

- další doklady u účelové půjčky (kupní smlouva, apod.) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. 

 

Tabulka 11: Osobní půjčka na cokoli – Základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Osobní půjčka na cokoli“ 

Účelový/neúčelový 
- neúčelový úvěr (u částky nad 100 000 Kč můţe být 

poţadováno doloţení účelu pouţití úvěru) 

Výše úvěru - od 20 000 Kč do 200 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 6,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 72 měsíců 

Poplatky 

- při online podání ţádosti se neplatí poplatky za uzavření 

smlouvy, vedení úvěrového účtu ani jiné poplatky 

-poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv 

trvajících méně neţ jeden rok) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. 
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Doplňující informace: Klient má na výběr ze tří typů pojištění proti neschopnosti 

splácet. První typ zahrnuje pojištění pro případ úmrtí či invalidity 3. stupně, druhý typ 

navíc obsahuje pojištění pro případ úmrtí partnera a pro případ pracovní neschopnosti. 

Třetí typ neobsahuje pojištění pro případ úmrtí partnera, ale přidává pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání. Cena pojištění se počítá procentuální částkou ze sjednané měsíční 

splátky (3,99 % či 6,99%). Pojištění je dobrovolné, klient jej můţe odmítnout. 

 

Rozhodčí doloţka: Společnost Cetelem ČR, a.s. vyuţívá institut rozhodčí doloţky.  

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Pokud je klient v prodlení se splátkou  déle neţ 

30 dnů, je povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající 8 % ze splátky. Pokud se týká 

úroku z prodlení, jeho výše je stanovena dle Občanského zákoníku
8
. Poplatek za 

odeslání první upomínky činí 100 Kč, druhé a kaţdé další upomínky 200 Kč. 

 

Tabulka 12: Osobní půjčka na auto – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Osobní půjčka na auto“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru - od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 6,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 84 měsíců 

Poplatky 

- při online podání ţádosti se neplatí poplatky za uzavření 

smlouvy, vedení úvěrového účtu ani jiné poplatky 

--poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv 

trvajících méně neţ jeden rok) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. 

 

Doplňující informace: Úvěr určený na nákup nového či pouţitého vozidla. stejná 

moţnost pojištění proti neschopnosti splácet jako u Půjčky na cokoli. Platí stejné 

informace o rozhodčí doloţce a úroku z prodlení jako u Osobní půjčky na cokoli. 

 

                                                 
8
 viz. úroky z prodlení společnosti Provident Financial, s.r.o. 



 54 

Tabulka 13: Osobní půjčka na bydlení – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Osobní půjčka bydlení“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru - od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 6,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 120 měsíců 

Poplatky 

- při online podání ţádosti se neplatí poplatky za uzavření 

smlouvy, vedení úvěrového účtu ani jiné poplatky 

-poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv 

trvajících méně neţ jeden rok) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. 

 

Doplňující informace: Úvěr určený na financování nákupu nemovitosti, rekonstrukci 

nemovitosti či vybavení domácnosti. Stejná moţnost pojištění proti neschopnosti 

splácet jako a stejné informace o rozhodčí doloţce a úroku z prodlení jako u Osobní 

půjčky na cokoli..  

 

5.1.5 Cofidis, s.r.o. 

Francouzská skupina Cofidis působí ve světě od roku 1982, původně svoje podnikání 

směřovala na splátkový prodej ve společnosti 3 Suisses a později svoje aktivity rozšířila 

o poskytování klasických spotřebitelských úvěrů. Česká pobočka vznikla v roce 2004 a 

specializuje se na poskytování úvěrů „na dálku“. Svoje produkty charakterizuje jako 

jednoduché a transparentní. (40) 

 

Spotřebitelský úvěr nabízený společností Cofidis: 

 Půjčka Cofidis 
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Tabulka 14: Půjčka Cofidis – popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka Cofidis 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr revolvingového typu vyplácený 

bezhotovostním převodem na účet 

Podmínky 
- dosaţení věku 18 let 

- být občan ČR s doloţitelným příjmem 

Doklady 

- potvrzení o příjmu 

- kopie výpisu z BÚ 

- oboustranná kopie občanského průkazu, v případě 

spoluţadatele také kopii jeho občanského průkazu 

- kopie druhého dokladu (např. řidičský průkaz, cestovní pas) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cofidis, s.r.o. 

 

Tabulka 15: Půjčka Cofidis – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Půjčka Cofidis“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 10 000 Kč do 150 000  Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 15,53 % p.a. 

RPSN 
- od 15,6 %  

- vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 1 měsíce do 51 měsíců 

Poplatky 
- bez poplatků za zpracování ţádosti 

- bez poplatku za poskytnutí úvěru 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cofidis, s.r.o. 

 

Doplňující informace: Úvěr je moţné předčasně splatit, aniţ by za to byly účtovány 

nějaké sankce či poplatky. Pokud se klient rozhodne pro pojištění proti neschopnosti 

splácet, je mu za tuto sluţbu kaţdý měsíc účtována částka odpovídající 0,65 % 

z celkové dluţné částky.  

 

Rozhodčí doloţka: Společnost Cofidis, s.r.o. nevyuţívá institut rozhodčí doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Jestliţe se klient dostane do prodlení se splátkou 

o více neţ 15 dnů, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 12 % ze splátky. Pokud 

klient poruší smluvní podmínky takovým způsobem, ţe společnost uplatní svoje právo 
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na odstoupení od smlouvy (coţ je např. prodlení se splátkou o více něţ 3 měsíce), je 

povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající 20 % v té době dluţné částky. Výše úroku 

z prodlení se řídí nařízením vlády č. č. 33/2010 Sb. Ke dni 31.12. 2010 odpovídá sazba 

úroku z prodlení 7,75 % p.a. 

 

5.1.6 Credium, a.s. 

Společnost Credium vstoupila na český trh v roce 1997 jakoţto leasingová společnost. 

Nyní se jiţ  profiluje jako univerzální finanční společnost. Její portfolio zahrnuje vedle 

leasingových sluţeb na financování dopravní techniky také spotřebitelské neúčelové 

úvěry, splátkový prodej a on-line půjčky. (41) 

 

Spotřebitelské úvěry nabízené společností Credium: 

 Nejlevnější půjčka 

 

Tabulka 16: Nejlevnější půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Nejlevnější půjčka 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr vyplácený bezhotovostním převodem na 

účet, ţádost je moţné podat online na stránkách společnosti 

Podmínky 

- věk v rozmezí 18 aţ 67 let 

- minimální měsíční příjem 8 000 Kč 

- klient nesmí být ve zkušební ani výpovědní době 

- mít zřízený bankovní účet  

- vlastnit pevnou linku nebo mobilní telefon 

Doklady 

- občanský průkaz u občana ČR 

- u cizince povolení k pobytu 

- druhý doklad totoţnosti (např. řidičský průkaz apod.) 

- potvrzení o příjmu a poslední měsíční výpis 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Credium, a.s. 
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Tabulka 17: Nejlevnější půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Nejlevnější půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 250 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 8,50 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 72 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (40 Kč/měsíc) 

- poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv 

trvajících méně neţ jeden rok) 

- bez poplatku za vyřízení úvěru 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Credium, a.s. 

 

Doplňující informace: Klient si můţe sjednat pojištění půjčky proti neočekávaným 

situacím. Na výběr má ze dvou typů pojištění. První z nich obsahuje pojištění pro případ 

pro případ pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně a úmrtí. Druhý typ navíc zahrnuje 

pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 

 

Rozhodčí doloţka: Společnost Credium, a.s. vyuţívá institut rozhodčí doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: V případě prodlení s úhradou splátky je klient 

povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající 0,05 % z dluţné částky a to za kaţdý 

započatý den prodlení. Dále je společnost oprávněna poţadovat úhradu 100 Kč za 

kaţdou zaslanou upomínku na prodlení. Úrok z prodlení poţaduje společnost v zákonné 

výši. 
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5.2 Spotřebitelské úvěry z nabídky vybraných obchodních bank 

 

Do analýzy jsou zařazeny spotřebitelské úvěry těchto obchodních bank: 

 Česká spořitelna, a.s. 

 Československá obchodní banka, a. s. 

 GE Money Bank, a. s. 

 Komerční banka, a. s. 

 Raiffeisenbank a. s. 

 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

5.2.1 Česká spořitelna, a.s. 

Jako prvního zástupce obchodních bank jsem vybral Českou spořitelnu, která jakoţto 

akciová společnost vznikla v roce 1992. O osm let později se stala jedním ze členů Erste 

Group, jeţ poskytuje finanční sluţby v osmi zemích střední a východní Evropy.          

Do obchodního profilu České spořitelny spadá drobná klientela, malé a střední podniky, 

města a obce i velké korporace. Patří mezi významné obchodníky s cennými papíry     

na českém kapitálovém trhu. 5,3 milionu klientů řadí Českou spořitelnu na post největší 

banky v ČR. Ke dni 31.12. 2010 provozovala celkem 664 poboček, vydala více neţ 3,2 

milionu platebních karet a klienti mohli vyuţívat sluţeb 1276 bankomatů. Celková 

aktiva banky k tomuto datu činila 881 629 mil. Kč. (34) 

 

Spotřebitelské úvěry nabízené Českou spořitelnou: 

 Půjčka 

 Hotovostní úvěr 

 Spotřebitelský úvěr 

 Úvěr plus 

 Půjčka na studium pro studenty vysokých škol 

 

 

 



59 

 

Tabulka 18: Půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr na financování soukromých potřeb, 

čerpání úvěru je moţné v hotovosti nebo převodem na účet 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- pouze pro občany ČR s trvalým pobytem nebo pro cizí 

státní příslušníky s povolením k trvalému pobytu v ČR 

- prokázání schopnosti úvěr splatit 

Doklady 
- průkaz totoţnosti 

- potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 

 

Tabulka 19: Půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 500 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 8 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti 
- od 12 do 72 měsíců (v některých případech aţ do 84 

měsíců) 

Poplatky 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (59 Kč/měsíc) 

- poplatek za vyřízení úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 400 

Kč) 

- poplatek za úhradu mimořádné splátky a předčasné splacení 

(1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv trvajících 

méně neţ jeden rok) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 

 

Doplňující informace: K úvěru je moţné sjednat si pojištění proti neschopnosti splácet. 

Klient má na výběr ze dvou typů pojištění. Typ A zahrnuje pojištění pro případ 

dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity či úmrtí. Typ B navíc obsahuje 

pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Cena se určuje v závislosti na výši úvěru a začíná 

na 75 Kč u pojištění typu A a 115 Kč u typu B. 

 

Rozhodčí doloţka: Česká spořitelna, a.s. nevyuţívá institut rozhodčí doloţky. 
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Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Česká spořitelna si účtuje za zaslání upomínky na 

prodlení částku 300 Kč. Sazba úroku z prodlení odpovídá výši dle nařízení vlády 

č.33/2010 Sb. 

 

Tabulka 20: Hotovostní úvěr – popis produktu, podmínky, doklady 

Hotovostní úvěr 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr pro fyzické osoby, čerpání  probíhá 

jednorázově v hotovosti nebo převodem na účet klienta 

Podmínky 

- určen pouze soukromé klientele (fyzickým osobám) 

- dosaţení věku 18 let 

- určen pro občany ČR s trvalým pobytem nebo  

- určen pro cizí státní příslušníky s povolením k trvalému 

pobytu v ČR 

- určen pro občany  České republiky nebo cizí státní 

příslušníky s trvalým pobytem v zahraničí 

- prokázání schopnosti úvěr splatit 

Doklady 

- průkaz totoţnosti 

- potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu 

- případně dokumenty vztahující se k zajištění úvěru 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 

 

Tabulka 21: Hotovostní úvěr – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Hotovostní úvěr“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru 

- od 30 000 Kč 

- maximální výše úvěru není omezena, odvozuje se od 

poţadavků klienta a jeho moţností splácet 

Požadavek zajištění 
- do 500 000 Kč bez zajištění 

- zástavní právo k pohledávce z vkladů 

Úroková sazba - od 8 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 84 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (59 Kč/měsíc) 

- poplatek za vyřízení úvěru (měsíčně 1 % z úvěrové částky, 

min. 400 Kč) 

- poplatek za úhradu mimořádné splátky a předčasné splacení 

(1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv trvajících 

méně neţ jeden rok) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 
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Doplňující informace: Pro získání hotovostního úvěru není nutné mít zřízený účet u 

České spořitelny. Platí stejné informace o pojištění proti neschopnosti splácet, rozhodčí 

doloţce a smluvních pokutách jako u úvěru „Půjčka“. 

 

Tabulka 22: Spotřebitelský úvěr – popis produktu, podmínky, doklady 

Spotřebitelský úvěr 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr pro fyzické osoby poskytovaný 

bezhotovostně s nutným doloţením účelu pouţití 

Podmínky 

- určen pouze fyzickým osobám starším 18 let 

- určen pro občany ČR s trvalým pobytem nebo  

- určen pro cizí státní příslušníky s povolením k trvalému 

pobytu v ČR 

- určen pro občany  České republiky nebo cizí státní 

příslušníky s trvalým pobytem v zahraničí 

- prokázání schopnosti úvěr splatit 

- doloţení účelovosti úvěru 

Doklady 

- průkaz totoţnosti 

- potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu 

- doklady prokazující účel čerpání úvěru 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 

 

Tabulka 23: Spotřebitelský úvěr – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Spotřebitelský úvěr“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru 

- od 100 000 Kč 

- maximální výše úvěru není stanovena, odvozuje se od 

klientových poţadavků a schopnosti splatit úvěr, je 

limitována cenou investice na kterou je úvěr poskytován 

Požadavek zajištění - do 500 000 Kč bez zajištění 

Úroková sazba - od 6,25 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (59 Kč/měsíc) 

- poplatek za vyřízení úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 400 

Kč) 

- poplatek za úhradu mimořádné splátky a předčasné splacení 

(1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv trvajících 

méně neţ jeden rok) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 
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Doplňující informace: Úvěr je moţné pouţít např. na nákup zboţí a sluţeb, nákup 

nemovitostí, na úhradu jiných závazků apod. Čerpání úvěru probíhá jednorázově či 

postupně (dle účelu) a to maximálně do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Platí stejné 

informace o rozhodčí doloţce a smluvních pokutách jako u úvěru „Půjčka“ a dále 

informace o pojištění proti neschopnosti splácet s tím rozdílem, ţe cena u pojištění typu 

A začíná na 135 Kč, u typu B na 205 Kč a roste v závislosti na výši úvěru.  

 

Tabulka 24: Úvěr Plus – popis produktu, podmínky, doklady 

Úvěr Plus 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr pro financování soukromých potřeb, 

bezhotovostní čerpání převodem na účet 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- určen pro občany ČR s trvalým pobytem na území ČR 

- prokázání příjmů 

Doklady 

- průkaz totoţnosti 

- potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu 

- 2 výpisy z běţného účtu se mzdou 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 

 

Tabulka 25: Úvěr Plus – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Úvěr Plus“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru 

- od 500 001 Kč 

- maximální výše úvěru není stanovena, odvozuje se od 

klientových poţadavků a schopnosti splatit úvěr 

Požadavek zajištění - do 2 500 000 Kč bez zajištění 

Úroková sazba - od 6,25 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 96 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (95 Kč/měsíc) 

- poplatek za zpracování ţádosti (1 % z úvěrové částky, min. 

5.001 Kč, max. 10.000 Kč) 

- poplatek za úhradu mimořádné splátky a předčasné splacení 

(1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv trvajících 

méně neţ jeden rok) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 
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Doplňující informace: Čerpání úvěru probíhá jednorázově. Výši splátek je moţné 

upravovat i v průběhu splácení úvěru. Platí stejné informace o rozhodčí doloţce a 

smluvních pokutách jako u úvěru „Půjčka“ a dále informace o pojištění proti 

neschopnosti splácet s tím rozdílem, ţe cena u pojištění typu A činí 0,0601% z výše 

poskytnutého úvěru, u typu B 0,1060% z výše poskytnutého úvěru. 

 

Tabulka 26: Půjčka na studium pro studenty –popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka na studium pro studenty VŠ 

Popis produktu - speciální spotřebitelský úvěr pro studenty vysokých škol  

Podmínky 

- být občanem ČR s trvalým pobytem v ČR  a současně při 

tom být studentem: 

1. denního studia VŠ v ČR nebo zahraničí 

2. navazujícího magisterského nebo doktorského studia 

3. víceleté odborné školy v ČR nebo v zahraničí 

4. dálkového (kombinovaného) studia nebo studia MBA 

Doklady 
- průkaz totoţnosti 

- potvrzení o studiu 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 

 

Tabulka 27: Půjčka na studium pro studenty VŠ – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Půjčka na studium pro studenty VŠ“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 300 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- do 100 000 Kč stačí pouze spoludluţnický závazek třetí 

osoby, u studentů MBA není tento závazek nutný 

Úroková sazba - 8,90 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců 

Poplatky 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (59 Kč/měsíc) 

- poplatek za úhradu mimořádné splátky a předčasné splacení 

(1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv trvajících 

méně neţ jeden rok) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 
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Doplňující informace:  Posouzení ţádosti o úvěr pro studenty je zdarma. Dalším 

zvýhodněním je moţnost splácet po dobu studia pouze sníţenou výši splátek. Čerpání 

úvěru probíhá jednorázově převodem na účet klienta. Platí stejné informace o rozhodčí 

doloţce a smluvních pokutách jako u úvěru Půjčka. 

 

5.2.2 Československá obchodní banka, a. s. 

Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) působí v ČR jako univerzální banka. 

Byla zaloţena v roce 1964 a původně poskytovala sluţby  v oblasti financování 

zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Po privatizaci v červnu 1999 získal 

ČSOB nový vlastník – belgická KBC Bank. Aţ do roku 2007 působila ČSOB 

v Čechách i na Slovensku, ale slovenská pobočka byla k 1.1.2008 oddělena. ČSOB 

poskytuje svoje produkty a sluţby fyzickým osobám, malým a středně velkým 

podnikům, korporátní klientele a nebankovním finančním institucím. Zaměřuje se také 

na finanční trhy a privátní bankovnictví. K datu 31.12.2010 disponovala sítí 301 

poboček, 782 bankomatů a celkový počet klientů byl k uvedenému datu 3 078 tis. 

Celková aktiva činila více neţ 729,8 mld.Kč. (35) 

 

Spotřebitelské úvěry nabízené Československou obchodní bankou: 

 Půjčka na cokoliv 

 Půjčka na lepší bydlení 

 

Tabulka 28: Půjčka na cokoliv – popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka na cokoliv 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr určený k financování soukromých 

potřeb, bez dokladování účelu a bez zajištění 

Podmínky 
- věk od 18 do 66 let 

- mít zřízený účet u ČSOB 

Doklady 

- doklady potvrzující výši příjmů 

- občanský průkaz 

- druhý doklad totoţnosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. 
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Tabulka 29: Půjčka na cokoliv – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Půjčka na cokoliv“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 20 000 Kč do 600 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 9,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 84 měsíců 

Poplatky 

- bez poplatku za zpracování ţádosti (pouze do 30.6. 2011) 

- poplatek za předčasné splacení (1% z mimořádné splátky, 

případně 0,5 % u smluv trvajících méně neţ jeden rok) 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (50 Kč/měsíc) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. 

 

Doplňující informace: Klienti ve věku 18 aţ 60 let si mohou k tomuto produktu 

sjednat pojištění proti neschopnosti splácet. Banka nabízí dvě varianty. První zahrnuje 

pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti (cena odpovídá 5,9 % 

z měsíční splátky a poplatku za správu úvěrového účtu). Druhá varianta navíc obsahuje 

pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Čerpání úvěru probíhá jednorázově převodem na 

klientův účet (cena odpovídá 8,5 % z měsíční splátky a poplatku za správu úvěrového 

účtu). 

 

Rozhodčí doloţka: Československá obchodní banka, a.s. nevyuţívá institut rozhodčí 

doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Banka si účtuje 300 Kč za upomínku k uhrazení 

dluţné částky a 500 Kč za výzvu k uhrazení dluţné částky. Úroky z prodlení jsou 

stanoveny podle nařízení vlády č. 33/2010 Sb. K 31.12. 2010 odpovídá sazba úroku 

z prodlení 7,75 % p.a. 
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Tabulka 30: Půjčka na lepší bydlení – popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka na lepší bydlení 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr určený k rekonstrukci nebo nákupu  

nemovitosti 

Podmínky 

- věk od 18 do 66 let 

- mít zřízený účet u ČSOB 

- do 6 měsíců od uzavření nutno doloţit účel čerpání úvěru 

Doklady 

- doklady potvrzující výši příjmů 

- občanský průkaz 

- druhý doklad totoţnosti 

- doklady prokazující účelovost úvěru 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. 

 

Tabulka 31: Půjčka na lepší bydlení – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Půjčka na lepší bydlení“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru 
- od 100 000 Kč 

- maximální výše není omezena 

Požadavek zajištění - do 600 000 Kč bez zajištění 

Úroková sazba - od 7,9 % do 9,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců 

Poplatky 

- bez poplatku za zpracování ţádosti (pouze do 30.6. 2011) 

- poplatek za předčasné splacení (1% z mimořádné splátky, 

případně 0,5 % u smluv trvajících méně neţ jeden rok) 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (50 Kč/měsíc) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. 

 

Doplňující informace: Platí stejné informace o pojištění proti neschopnosti splácet 

jako u Půjčky na cokoliv. Přestoţe se jedná o účelový úvěr, 20 % z poskytnuté částky je 

moţné vyuţít neúčelově, avšak maximálně 25 000 Kč. Pokud je čerpaný úvěr pouţit na 

ekologické úpravy bydlení (zateplení, výměna oken, změna vytápění, instalace 

solárních kolektorů apod.), je poskytován za zvýhodněných podmínek. Platí stejné 

informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách a úrocích z prodlení jako u Půjčky 

na cokoliv. 
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5.2.3 GE Money Bank, a. s. 

Peněţní ústav GE Money Bank, působící v ČR od roku 1998, je součástí finanční divize 

GE Money, spadající do koncernu GE (General Electric). Svoje sluţby orientuje na 

fyzické osoby i malé a střední podniky. Na konci roku 2010 disponovala sítí 240 

poboček, provozovala celkem 649 bankomatů a počet klientů se přiblíţil hranici 

jednoho milionu. Hodnota aktiv společnosti přesáhla hranici 140 mld. Kč. Za dobu 

svého působení si získala řadu významných ocenění. (36) 

 

Spotřebitelský úvěr nabízený GE Money Bank: 

 Express půjčka 

 

Tabulka 32: Express půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Express půjčka 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr pro soukromou klientelu, o který je 

moţné zaţádat online, po telefonu nebo na pobočce 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- trvalé bydliště a kontaktní adresa na území ČR 

- trvalý zdroj příjmů 

- mít zřízený účet u GE Money Bank 

Doklady 

- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti 

- občané EU cestovní pas a povolení o trvalém pobytu v ČR 

- doloţení trvalých příjmů 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s. 
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Tabulka 33: Express půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Express půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 600 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- bez zajištění (u částek vyšších neţ 300 000 Kč je nutná 

osoba spoluţadatele) 

Úroková sazba - od 5,70 % p.a. 

RPSN 
- od 7,4 % p.a. 

- vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 24 do 96 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč) 

- poplatek za předčasné splacení (1 % z mimořádné splátky, 

případně 0,5 % u smluv trvajících méně neţ jeden rok) 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (49 Kč/měsíc u úvěrů do 

200 000, 59 Kč/měsíc u úvěrů od 201 000 Kč) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s. 

 

Doplňující informace: Aktuálně je tento úvěr nabízen s moţností výběru jedné ze tří 

výhod (1. bez poplatku za poskytnutí půjčky a bez poplatku za předčasné splacení, 2. 

banka uhradí jednu měsíční splátku, 3. moţnost odkladu splátek aţ o 3 měsíce). U 

Express půjčky má klient moţnost libovolně měnit datum splátek. Na výběr má také ze 

dvou typů pojištění proti neschopnosti splácet. První z nich zahrnuje pojištění pro 

případ pracovní neschopnosti, úmrtí, invalidity 3. stupně nebo mimořádných výhod 3. 

stupně. Druhý typ navíc zahrnuje pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 

 

Rozhodčí doloţka: GE Money Bank, a.s. nevyuţívá institut rozhodčí doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Při opakovaném prodlení se splátkou je banka 

oprávněna poţadovat po klientovi smluvní pokutu 20 % z celkové částky všech splátek 

splatných dle smlouvy po dni prohlášení úvěru za splatný. Za zaslání první upomínky je 

účtováno 400 Kč, za druhou a kaţdou další upomínku 500 Kč. Sazba úroku z prodlení 

se řídí nařízením vlády č. 33/2010 Sb. Ke dni 31.12.2010 činí 7,75 % p.a. 
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5.2.4 Komerční banka, a. s 

Komerční banka bezesporu patří mezi přední bankovní instituce v ČR. Byla zaloţena 

v roce 1990 jako státní instituce, na akciovou společnost byla transformována v roce 

1992. Je mateřskou společností skupiny KB, kterou tvoří celkem osm společností 

působících v zemích střední a východní Evropy. Od roku 2001 se řadí k členům 

mezinárodní skupiny Société Générale. Její široká nabídka zahrnuje sluţby z oblasti 

retailového, podnikového a investičního bankovnictví. K datu 31.12.2010 vyuţívalo 

sluţby Komerční banky 1,59 milionu klientů, její distribuční síť čítala 395 poboček a 

677 bankomatů na území celé ČR. Celková aktiva banky přesáhla hodnotu 698 mld. Kč. 

(37) 

 

Spotřebitelské úvěry nabízené Komerční bankou: 

 Půjčka bez rizika (Perfektní půjčka, Osobní úvěr) 

 Premium půjčka 

 Úvěr na nemovitost 

 Úvěr Gaudeamus 

 

Tabulka 34: Půjčka bez rizika – popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka bez rizika (Perfektní půjčka, Osobní úvěr) 

Popis produktu 

- spotřebitelský úvěr pro soukromé potřeby, vyplácený 

v hotovosti či bezhotovostní formou 

- je nabízen ve dvou modifikacích jako Perfektní půjčka a 

Osobní úvěr 

Podmínky 

- určen pro občany ČR, občany EU s povolením 

k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR, pro cizí státní 

příslušníky s povolením k trvalému pobytu v ČR  

- mít zřízený účet u Komerční banky 

Doklady 
- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti 

- potvrzení o výši příjmu  

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 
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Tabulka 35: Půjčka bez rizika - Perfektní půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Perfektní půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 600 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - 15,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 72 měsíců 

Poplatky 

- bez poplatků za vyřízení a zpracování ţádosti 

- bez poplatků za vedení úvěrového účtu 

- bez poplatku za předčasné splacení 

- poplatek za vedení běţného účtu u KB (22 Kč/měsíc) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 

 

Doplňující informace: K úvěru je zdarma poskytováno pojištění proti neschopnosti 

splácet pro případ dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání, invalidity či úmrtí. 

 

Rozhodčí doloţka: Komerční banka, a.s. nevyuţívá institut rozhodčí doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Při prodlení s úhradou splátky je banka 

oprávněna poţadovat smluvní pokutu 25 % z částek po splatnosti. Sazba úroku 

z prodlení je 25 % p.a. Za zaslání první upomínky na prodlení s úhradou splátky si 

banka účtuje 50 Kč, za druhou a kaţdou další upomínku 500 Kč. 
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Tabulka 36: Půjčka bez rizika - Osobní úvěr – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Osobní úvěr“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 2 500 000 Kč 

Požadavek zajištění 

- při výši do 2 500 000 Kč nemusí banka poţadovat zajištění 

- pokud je poţadováno zajištění, pak např. ručením, vkladem 

u KB, nebo stavebním spořením u spořitelny Modrá pyramida  

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 72 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vyřízení a zpracování ţádosti (0,8 % z úvěrové 

částky, min. 500 Kč) 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (80 Kč/ měsíc) 

- poplatek za vedení běţného účtu u KB (22 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za předčasné splacení 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 

 

Doplňující informace: Platí stejné informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách, 

úroku z prodlení a  pojištění proti neschopnosti splácet jako u Perfektní půjčky. 

 

Tabulka 37: Premium půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Premium půjčka 

Popis produktu 
- neúčelový spotřebitelský úvěr pro financování výhradně 

osobních potřeb 

Podmínky 

- určen pro občany ČR, občany EU s povolením 

k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR, pro cizí státní 

příslušníky s povolením k trvalému pobytu v ČR  

- mít zřízený účet u Komerční banky 

Doklady 
- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti  

- potvrzení o výši příjmů  

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 
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Tabulka 38: Premium půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Premium půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 300 000 Kč do 2 500 000 Kč 

Požadavek zajištění 

- bez nutnosti zajištění 

- banka nabízí moţnost zajištění např. ručením, vkladem u 

KB, nebo stavebním spořením u spořitelny Modrá pyramida 

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 72 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vyřízení a zpracování ţádosti (0,8 % z úvěrové 

částky, max. 2900 Kč) 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (80 Kč/ měsíc) 

- poplatek za vedení běţného účtu u KB (22 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za předčasné splacení 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 

 

Doplňující informace: Platí stejné informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách, 

úroku z prodlení a  pojištění proti neschopnosti splácet jako u Perfektní půjčky. 

 

Tabulka 39: Úvěr na nemovitost – popis produktu, podmínky, doklady 

Úvěr na nemovitost 

Popis produktu 
- účelový spotřebitelský úvěr na investice do nemovitostí 

nepodnikatelského charakteru 

Podmínky 

- určen pro občany ČR, občany EU s povolením 

k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR, pro cizí státní 

příslušníky s povolením k trvalému pobytu v ČR  

- mít zřízený účet u Komerční banky 

Doklady 
- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti 

- potvrzení o výši příjmů  

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 
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Tabulka 40: Úvěr na nemovitost – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Úvěr na nemovitost“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr (účelem je libovolná investice do nemovitosti) 

Výše úvěru - od 100 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- povinné zajištění (např. ručením, vkladem u KB, zástavou 

nemovitosti, stavebním spořením u Modré pyramidy) 

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vyřízení a zpracování ţádosti (0,8 % z úvěrové 

částky, min. 1500 Kč,  max. 6 000 Kč) 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (80 Kč/měsíc) 

- poplatek za vedení běţného účtu (22 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za předčasné splacení 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 

 

Doplňující informace: Předností tohoto typu spotřebitelského úvěru je umoţnění 

investic do nemovitosti za výhodnějších podmínek i bez hypotečního úvěru. Platí stejné 

informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách, úroku z prodlení a  pojištění proti 

neschopnosti splácet jako u Perfektní půjčky. 

 

Tabulka 41: Úvěr Gaudeamus – popis produktu, podmínky, doklady 

Úvěr Gaudeamus 

Popis produktu 
- spotřebitelský úvěr pro studenty vysokých, vyšších 

odborných a středních škol 

Podmínky 

- určen občanům ČR, kteří jsou současně studentem vysoké 

školy, vyšší odborné školy či střední školy v ČR nebo 

zahraničí 

-mít zřízený účet u Komerční banky 

Doklady 
- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti 

- doklady vztahující se ke zvolenému typu zajištění 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 
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Tabulka 42: Úvěr Gaudeamus – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Úvěr Gaudeamus“ 

Účelový/neúčelový 

- neúčelový úvěr pro studenty vysoké a vyšší odborné školy 

- účelový úvěr pro ostatní studenty (pouze na úhradu 

školného) 

Výše úvěru - od 20 000 Kč do 600 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- zajištění banka poţaduje v případě, kdy nemá ţadatel o úvěr 

vlastní pravidelný příjem  

Úroková sazba - neuvedena 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za vedení úvěrového účtu (50 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za vyřízení a zpracování ţádosti 

- bez poplatku za předčasné splacení 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. 

 

Doplňující informace: Úvěr je moţné čerpat jednorázově nebo postupně. Vyplácení 

úvěru probíhá buď převodem na studentův účet nebo přímým zaplacením školného na 

účet školy. Studenti vysokých a vyšších odborných škol mohou vyuţít moţnost odkladu 

splátek po dobu studia (během studia se hradí pouze úroky), v takovém případě je však 

horní hranice úvěru omezena na 150 000 Kč.  

 

5.2.5 Raiffeisenbank a. s. 

Raiffeissenbank je součástí finanční skupiny Raiffeisen a v ČR působí od roku 1993. 

V období 2006 aţ 2008 prošla fůzí s bývalou eBankou. Své široké spektrum bankovních 

sluţeb poskytuje soukromé i podnikové klientele. Klienty obsluhuje v síti 105 poboček 

a klientských center. Hodnota celkových aktiv přesahuje 185 mld. Kč, počet 

zaměstnanců převyšuje dva a půl tisíce. (38) 

 

Spotřebitelské úvěry nabízené Raiffeisenbank: 

 Rychlá půjčka 

 Půjčka na kliknutí 

 Účelová půjčka (na bydlení, na ostatní investice) 
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Tabulka 43: Rychlá půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Rychlá půjčka 

Popis produktu - spotřebitelský úvěr bez dokládání účelu pouţití 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- trvalý pobyt v ČR 

- návštěva pobočky 

- prokázání příjmu 

Doklady 

- doklad potvrzující trvalý příjem 

- telefonní kontakt (pevnou linku) domů nebo do zaměstnání 

- občanský průkaz 

- v případě občanů SR občanský průkaz nebo cestovní doklad 

a v případě cizích státních příslušníků cestovní doklad 

- potvrzení o příjmu, popřípadě výměr starobního důchodu či 

výsluhové renty 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 

 

Tabulka 44: Rychlá půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Rychlá půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 20 000 Kč do 500 000 Kč 

Požadavek zajištění 

- bez zajištění do 350 000 Kč 

- je moţné zajištění ručitelem (pokud klient poskytne 

zajištění, má nárok na výhodnější úrokovou sazbu) 

Úroková sazba - od 7,8 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 72 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč, max. 5000 Kč) 

- poplatek za správu úvěru (99 Kč/měsíc) 

- poplatek za vedení účtu (prvních 6 měsíců zdarma) 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

- bez poplatku za předčasné splacení 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 

 

Doplňující informace: V současné době je k tomuto úvěru nabízen na 1 rok zdarma 

první ze tří typů pojištění proti neschopnosti splácet, které zahrnuje pojištění pro případ 

smrti a pro případ vzniku trvalých následků po úrazu (s rozsahem alespoň 50 % 

poškození. Druhý typ pojištění stojí měsíčně 95 Kč a obsahuje navíc pojištění pro 
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případ pracovní neschopnosti. Třetí typ potom ještě přidává případ ztráty zaměstnání a 

stojí 119 Kč za měsíc. Součástí akční nabídky je také moţnost odkladu splátek aţ na 3 

měsíce. K tomuto úvěru je zdarma pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu. 

Za poplatek (od 199 Kč do 1149 Kč dle výše úvěru) je moţné připojištění se pro případ 

ztráty zaměstnání a dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

 

Rozhodčí doloţka: Raiffeisenbank, a.s. nevyuţívá institut rozhodčí doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Při porušení smluvních podmínek je banka 

oprávněna poţadovat po klientovi smluvní pokutu odpovídající aţ 1 % z výše 

nesplacené jistiny. Sazba úroku z prodlení je 29 % p.a. Při první výzvě k zaplacení 

dluţné částky je účtováno 300 Kč, za druhou výzvu 500 Kč a třetí výzva k zaplacení 

dluţné částky je účtována za 1000 Kč. 

 

Tabulka 45: Půjčka na kliknutí – popis produktu, podmínky, doklady 

Půjčka na kliknutí 

Popis produktu 
- předschválený spotřebitelský úvěr spojen s internetovým 

bankovnictvím účtu eKonto, bez nutnosti dokládání příjmů 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- trvalý pobyt v ČR 

- mít zřízený účet u Raiffeisenbank 

Doklady 
- proces ţádosti o úvěr probíhá přes internetové bankovnictví 

na účtu klienta, nejsou potřeba ţádné dodatečné doklady 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 
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Tabulka 46: Půjčka na kliknutí – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Půjčka na kliknutí“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 20 000 Kč do 400 000 Kč 

Požadavek zajištění - bez zajištění 

Úroková sazba - od 9,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 72 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč, max. 5000 Kč) 

- poplatek za správu úvěru (99 Kč/měsíc) 

- poplatek za předčasné splacení (1 % z výše mimořádné 

splátky, případně 0,5 % u smluv kratších neţ 1 rok) 

- poplatek za vedení běţného účtu  

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 

 

Doplňující informace: Úvěr je automaticky splácen z klientova běţného účtu u 

Raiffeisenbank. V internetovém bankovnictví má klient zobrazen předschválený limit. 

Platí stejné informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách a úroku z prodlení jako 

u Rychlé půjčky. 

 

Tabulka 47: Účelová půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Účelová půjčka (na nemovitost, na ostatní investice) 

Popis produktu 
- účelový spotřebitelský úvěr, který je nabízen ve dvou 

modifikacích (na nemovitost a na ostatní investice) 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- trvalý pobyt v ČR 

- návštěva pobočky 

- prokázání příjmu 

- prokázání účelu pouţití čerpaného úvěru 

Doklady 

- průkaz totoţnosti 

- doklad prokazující příjmy ţadatele 

- doklad prokazující účel úvěru (např. faktura, kupní smlouva, 

apod.) 

- telefonní kontakt (pevnou linku) domů nebo do zaměstnání 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 
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Tabulka 48: Účelová půjčka na nemovitost – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Účelová půjčka na nemovitost“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru - od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč 

Požadavek zajištění 

- bez nutnosti zajištění do 1 000 000 Kč 

- pokud klient poskytne zajištění (půjčku je moţné zajistit 

ručitelem), má nárok na niţší úrokovou sazbu 

Úroková sazba - od 8,3 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 120 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč, max. 5000 Kč) 

- poplatek za správu úvěru (150 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za předčasné splacení 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 

 

Doplňující informace: Jelikoţ se jedná o účelový úvěr, umoţňuje klientovi dosáhnout 

výhodnějších podmínek (ať uţ jde o výši úvěru či náklady na úvěr) neţ u neúčelových 

produktů a to bez nutnosti zajištění zástavním právem k nemovitosti. Čerpání úvěru je 

moţné aţ po dobu 1 roku od schválení. Poté, co klient předloţí doklady prokazující účel 

úvěru, jsou prostředky zaslány přímo na účet prodejce (dodavatele). Během doby 

čerpání se hradí pouze úroky ze skutečně vyčerpané  částky, poté se přechází na anuitní 

splácení. O půjčku je moţné ţádat se spoluţadatelem, v tomto případě mohou podat 

ţádost aţ 4 osoby (2 manţelské nebo partnerské páry, které jsou v příbuzenském 

vztahu). Platí stejné informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách a úroku 

z prodlení jako u Rychlé půjčky. 
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Tabulka 49: Účelová půjčka na ostatní investice – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Účelová půjčka na ostatní investice“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru - od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč 

Požadavek zajištění 

- bez zajištění do 500 000 Kč 

- pokud klient poskytne zajištění (půjčku je moţné zajistit 

ručitelem), má nárok na niţší úrokovou sazbu 

Úroková sazba - od 8,3 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 6 do 120 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč, max. 5000 Kč) 

- poplatek za správu úvěru (150 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za předčasné splacení 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Raiffeisenbank, a.s. 

 

Doplňující informace: Účelem pouţití úvěru můţe být např. koupě spotřebních 

předmětů do domácnosti, úhrada zdravotní péče, ale také investice do vzdělání (studium 

na VŠ, VOŠ, MBA, zahraniční studium, jazykové vzdělávání apod.). Platí stejné 

informace o čerpání úvěru a pojištění proti neschopnosti splácet jako u Účelové půjčky 

na nemovitost. Dále platí totoţné informace o rozhodčí doloţce, smluvních pokutách a 

úroku z prodlení jako u Rychlé půjčky. 

 

5.2.6 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

UnicreditBank tvoří jeden z článků bankovní sítě skupiny UniCredit, která působí 

v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu UniCredit Bank působí poměrně 

krátkou dobu. Svoji činnost zahájila v listopadu roku 2007. Vznikla integrací dvou 

samostatně působících bank a to HVB Bank a Ţivnostenské banky. Svoje produkty a 

sluţby zaměřuje na firemní zákazníky i privátní klientelu. Na konci roku 2010 měla síť 

UniCredit Bank 67 poboček a 116 bankomatů. Celková aktiva společnosti přesahovala 

270 mld. Kč. (45) 
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Spotřebitelské úvěry nabízené UniCredit Bank: 

 Spotřebitelský úvěr (Presto půjčka, účelový, individual) 

 Studentská půjčka 

 

Tabulka 50: Spotřebitelský úvěr – popis produktu, podmínky, doklady 

Spotřebitelský úvěr (Presto půjčka, účelový, individual) 

Popis produktu 

- spotřebitelský úvěr nabízený ve třech variantách            

(neúčelová Presto půjčka, účelový a individual) s moţností 

ţádosti online, po telefonu nebo na pobočce 

Podmínky 

- dosaţení věku 18 let 

- určena pro občany ČR a cizince s trvalým pobytem v ČR 

- mít trvalý příjem 

Doklady 

- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti 

- doklad potvrzující výši příjmu 

- kontaktní doklad (např. SIPO, vyúčtování elektřiny apod.) 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací UniCredit Bank, a.s. 

 

Tabulka 51: Presto půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Presto půjčka“ 

Účelový/neúčelový - neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 30 000 Kč do 500 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- bez zajištění do 250 000 Kč 

- od 250 000 Kč je nutný spoluţadatel 

Úroková sazba - od 5,9 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 84 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1000 Kč) 

- poplatek za správu a vedení úvěru (150 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za předčasné splacení 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací UniCredit Bank, a.s. 

 

Doplňující informace: K Presto půjčce je moţné sjednat pojištění proti neschopnosti 

splácet (0,2 % z počáteční výše úvěru x délka úvěru v měsících). Čerpání probíhá 

jednorázově převodem na účet klienta. 
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Rozhodčí doloţka: UniCredit bank, a.s. nevyuţívá institut rozhodčí doloţky. 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení: Co se týče sazby úroku z prodlení, je stanovena 

jako pětinásobek lombardní sazby vyhlašované ČNB. Pokud je však tato sazba niţší neţ 

20 %, má banka právo úročit dluţné částky pevnou sazbou z prodlení 20 % p.a. Cena za 

první upomínku při neplnění smluvních podmínek je 350 Kč, za druhou upomínku je 

účtováno 500 Kč. Výzva k úhradě pohledávky stojí 650 Kč, v případě výzvy k úhradě 

celkové pohledávky je účtováno 1000 Kč. 

 

Tabulka 52: Spotřebitelský úvěr účelový – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Spotřebitelský úvěr účelový“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru - od 50 000 Kč do 300 000 Kč 

Požadavek zajištění - zajištění blankosměnkou  

Úroková sazba - od 12,55 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 48 měsíců (u úvěru nad 100 000 Kč aţ 60 měsíců) 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč) 

- poplatek za správu úvěru (50 Kč/měsíc, 300 Kč/měsíc 

pokud nemá klient vedený účet u UniCredit Bank) 

- poplatek za předčasné splacení (2000 Kč) 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací UniCredit Bank, a.s. 

 

Doplňující informace: Úvěr je moţné pouţít na financování nákupu produktů a sluţeb, 

rekonstrukce domu či bytu, koupě druţstevního podílu nebo na refinancování dříve 

poskytnutých bankovních úvěrů. Co se týče čerpání úvěru, banka přímo proplácí 

předloţené faktury na účet dodavatele. Platí stejné informace o moţnosti pojištění, 

rozhodčí doloţce, smluvních pokutách a úroku z prodlení jako u Presto půjčky.  
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Tabulka 53: Spotřebitelský úvěr individual – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Spotřebitelský úvěr individual“ 

Účelový/neúčelový - účelový i neúčelový úvěr 

Výše úvěru - od 300 000 Kč do 1 000 000 Kč 

Požadavek zajištění - individuální 

Úroková sazba 
- od 13,40 % p.a.(neúčelový) 

- od 12,55 % p.a. (účelový) 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 60 měsíců (u úvěrů nad 500 000 Kč aţ 72 měsíců) 

Poplatky 

- poplatek za poskytnutí úvěru (1 % z úvěrové částky, min. 

500 Kč) 

- poplatek za správu úvěru (50 Kč/měsíc, pokud nemá klient 

vedený účet u UniCredit Bank - 300 Kč/měsíc) 

- poplatek za předčasné splacení (2000 Kč) 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací UniCredit Bank, a.s. 

 

Doplňující informace: Podle individuálních potřeb jde o účelový nebo neúčelový úvěr 

např. na financování nákupu spotřebního zboţí ve vyšších cenových kategoriích, 

automobilů, nemovitostí nesplňujících podmínky hypotečních úvěrů, refinancování 

dřívějších bankovních úvěrů a další. Čerpání probíhá jednorázově nebo postupně 

převodem na účet klienta. Platí stejné informace o moţnosti pojištění, rozhodčí doloţce, 

smluvních pokutách a úroku z prodlení jako u Presto půjčky. 

 

Tabulka 54: Studentská půjčka – popis produktu, podmínky, doklady 

Studentská půjčka 

Popis produktu 
- zvýhodněný spotřebitelský úvěr pro studenty s moţností 

odkladu splátek po dobu studia 

Podmínky 
- věk v rozmezí 18 – 30 let 

- být studentem denního studia na VŠ, VOŠ či jazykové škole 

Doklady 

- občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti 

- kontaktní doklad (např. vyúčtování za mobilní telefon) 

- potvrzení o studiu 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací UniCredit Bank, a.s. 
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Tabulka 55: Studentská půjčka – základní parametry úvěru 

Základní parametry úvěru „Studentská půjčka“ 

Účelový/neúčelový - účelový úvěr 

Výše úvěru - od 50 000 Kč do 150 000 Kč 

Požadavek zajištění 
- zajištění ručitelem 

- zajištění zástavním právem k termínovanému vkladu 

Úroková sazba - od 10,30 % p.a. 

RPSN - vypočtena na základě konkrétních parametrů a podmínek 

Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců 

Poplatky 

- poplatek za správu a vedení úvěru (50 Kč/měsíc) 

- bez poplatku za posouzení ţádosti 

- bez  poplatku za poskytnutí úvěru  

- bez poplatku za předčasné splacení 

Zdroj:  vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací UniCredit Bank, a.s. 

 

Doplňující informace: Účel pouţití úvěru je na financování studijních výdajů. Čerpání 

probíhá jednorázově převodem na účet. Moţnost vyuţít odklad splátek a po dobu studia 

hradit pouze pravidelné měsíční splátky úroků. Platí stejné informace o moţnosti 

pojištění, rozhodčí doloţce, smluvních pokutách a úroku z prodlení jako u Presto 

půjčky. 

 

5.3 Reprezentativní příklady spotřebitelských úvěrů 

 

V předchozích podkapitolách jsem vycházel z informací, které poskytovatelé úvěrů 

běţně uvádí u svých produktů. Moji snahou bylo tyto dostupné informace ucelit a 

zpřehlednit. Vzhledem k tomu, ţe některé parametry jsou určovány individuálně a 

závisí na konkrétních poţadavcích a moţnostech klienta, jsou dostupné údaje pouze 

orientační. Zaměřím-li se například na ukazatel RPSN, není jej moţné přesně určit do té 

doby, dokud nejsou známy všechny potřebné údaje vstupující do výpočtu. Z tohoto 

důvodu někteří poskytovatelé v prvotních informacích RPSN buď vůbec neuvádí
9
, nebo 

                                                 
9
 V takovém případě bývá uvedeno, ţe se nejedná o reklamní nabídku ani o předsmluvní  informace, 

neboť neuvedením RPSN by docházelo k porušení Zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o 

změně některých zákonů. 
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je uvedena pouze jeho minimální hranice, na kterou však běţný klient zpravidla 

nedosáhne. 

 

Pro lepší orientaci uvádím několik reprezentativních příkladů, které byly vytvořeny za 

pomoci tzv. online úvěrových kalkulaček na internetových stránkách společností. 

Některé společnosti namísto úvěrových kalkulaček přímo uvádí reprezentativní příklad 

konkrétního úvěru. Mým původním záměrem bylo vytvořit standardizovaný typ 

produktu se shodnými parametry. Jen v takovém případě by bylo moţné nabídky mezi 

sebou věrohodně porovnat za pomoci ukazatele RPSN. Bohuţel toto nelze uskutečnit, 

neboť volitelné parametry se u některých produktů liší, coţ ovlivní hodnotu RPSN a 

samozřejmě také moţnost vzájemného porovnání. I přesto jsem se snaţil, alespoň tehdy 

bylo-li to moţné, volit pro neúčelové úvěry výši 50 000 Kč a dobu splatnosti 48 měsíců.  

 

Na tomto místě je nutné podotknout, ţe ani u reprezentativních příkladů nemusí jít  

vţdy o úplné a konečné parametry úvěru, které by byly totoţné s těmi, které budou 

obsaţeny v předsmluvních dokumentech a smlouvě sjednávající spotřebitelský úvěr. 

Vypočtené hodnoty mají pouze informativní charakter a v individuálních případech se 

mohou lišit. 

 

5.3.1 Příklady nebankovních spotřebitelských úvěrů 

 

Tabulka 56: Příklady Osobní půjčky od společností Provident Financial, s.r.o. 

Název úvěru Osobní půjčka 1 Osobní půjčka 2 

Výše úvěru (Kč) 50.000 50.000 

Doba splatnosti (týdny) 60 60 

Týdenní splátka (Kč) 1530 1099 

Úroková sazba (% p.a.) neuvedena neuvedena 

RPSN (%) 63,91 63,91 

Celková splatná částka 

(Kč) 
91.800 65.884 

Poznámka 

čerpání v hotovosti 

(poplatek za hotovostní 

inkasní sluţbu) 

bezhotovostní čerpání 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Provident Financial, s.r.o.  
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Tabulka 57:  Příklad Zaměstnaneckého úvěru společnosti Profi Credit Czech, a.s. 

Název úvěru Zaměstnanecký úvěr 

Výše úvěru (Kč) 50.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 

Měsíční splátka (Kč) 2742 

Úroková sazba (% p.a.) neuvedena 

RPSN (%) 78,41 

Celková splatná částka 

(Kč) 
131.616 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Profi Credit Czech, a.s. 

 

Tabulka 58: Příklad Online půjčky společnosti Home Credit, a.s. 

Název úvěru Online půjčka 

Výše úvěru (Kč) 50.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 

Měsíční splátka (Kč) 1518 

Úroková sazba (% p.a.) 17,94 

RPSN (%) 21,8 

Celková splatná částka 

(Kč) 
72.864 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Home Credit, a.s. 

 

Tabulka 59: Příklad Osobní půjčky (na auto, na bydlení) společnosti Cetelem ČR 

Název úvěru Osobní půjčka 
Osobní půjčka 

na auto 

Osobní půjčka 

na bydlení 

Výše úvěru (Kč) 50.000 100.000 200.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 72 84 

Měsíční splátka (Kč) 1486 2114 3615 

Úroková sazba (% p.a.) 16,47 13,48 11,5 

RPSN (%) 20,34 16,06 13,56 

Celková splatná částka 

(Kč) 
71.328 152.208 303.660 

Poznámka 
Do měsíční splátky je zahrnuta platba za pojištění  

proti neschopnosti splácet. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Cetelem ČR, a.s. 
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Tabulka 60: Příklad půjčky Cofidis společnosti Cofidis, s.r.o. 

Název úvěru Půjčka Cofidis 

Výše úvěru (Kč) 50.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 

Měsíční splátka (Kč) 1567 

Úroková sazba (% p.a.) 24 

RPSN (%) 24 

Celková splatná částka 

(Kč) 
75.250 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Cofidis, s.r.o. 

 

Tabulka 61: Příklad Nejlevnější půjčky společnosti Credium, a.s. 

Název úvěru Nejlevnější půjčka 

Výše úvěru (Kč) 50.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 

Měsíční splátka (Kč) 1468 

Úroková sazba (% p.a.) 16,40 

RPSN (%) 19,53 

Celková splatná částka 

(Kč) 
70.464 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Credium, a.s. 

 

5.3.2 Příklady bankovních spotřebitelských úvěrů 

 

Tabulka 62: Příklad Půjčky a Úvěru Plus od České spořitelny, a.s. 

Název úvěru Půjčka Úvěr Plus 

Výše úvěru (Kč) 50.000 800.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 60 

Měsíční splátka (Kč) 1455 17.379 

Úroková sazba (% p.a.) 17.20 10,80 

RPSN (%) 22.31 12,28 

Celková splatná částka (Kč) 73.199 1.056.522 

Poznámka 

stejný příklad 

platí pro Hotovostní  

a Spotřebitelský úvěr 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat České spořitelny, a.s. 

 

 



87 

 

Tabulka 63: Příklad Půjčky na cokoliv a Půjčky na lepší bydlení od ČSOB, a.s. 

Název úvěru Půjčka na cokoliv Půjčka na lepší bydlení 

Výše úvěru (Kč) 100.000 190.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 60 

Měsíční splátka (Kč) 2679 3936 

Úroková sazba (% p.a.) 12,9 8,9 

RPSN (%) 15,57 10,39 

Celková splatná částka 

(Kč) 
132.264 241.408 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSOB, a.s. 

 

Tabulka 64: Příklad Express půjčky od GE Money Bank, a.s. 

Název úvěru Express půjčka 

Výše úvěru (Kč) 50.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 

Měsíční splátka (Kč) 1386,84 

Úroková sazba (% p.a.) 16,40 

RPSN (%) 23,4 

Celková splatná částka 

(Kč) 
75.492 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat GE Money Bank, a.s. 

 

Tabulka 65: Příklad Perfektní půjčky, Osobního úvěru, Úvěru na nemovitost a  

                      úvěru Gaudeamus od Komerční banky, a.s. 

Typ úvěru 
Perfektní 

Půjčka 
Osobní úvěr 

Úvěr na 

nemovitost 
Gaudeamus 

Výše úvěru (Kč) 50.000 50.000 375.000 50.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 48 90 48 

Měsíční splátka (Kč) 1437 1297 neuvedena 1272 

Úroková sazba (% p.a.) 15,90 10,28 8,74 9,24 

RPSN (%) 19,40 17,50 10,5 11,90 

Celková splatná  

částka (Kč) 
70.014 67.793 532.877 62.233 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Komerční banky, a.s. 
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Tabulka 66: Příklad Rychlé půjčky a Účelové půjčky (na bydlení, na ostatní  

                      investice) od Raiffeisenbank, a.s. 

Typ úvěru Rychlá půjčka 
Účelová půjčka 

na bydlení 

Účelová 

půjčka na 

ostatní 

investice 

Výše úvěru (Kč) 50.000 100.000 100.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 84 84 

Měsíční splátka (Kč) 1328 1620 1725 

Úroková sazba (% p.a.) 11,9 8,9 10,9 

RPSN (%) 17,7 12,8 14,9 

Celková splatná částka 

(Kč) 
neuvedena neuvedena neuvedena 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Raiffeisenbank, a.s. 

 

Tabulka 67: Příklady Presto půjčky a Účelového spotřebitelského úvěru od   

                      UniCredit Bank, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat UniCredit Bank, a.s. 

 

5.4 Modelové příklady 

 

V této části se zaměřím na několik modelových situací. Při sestavování příkladů 

vycházím z předpokladu, ţe na trhu existují pouze subjekty, které byly součástí analýzy 

v diplomové práci a jsou tedy dostupné pouze jejich produkty. Dalším předpokladem je, 

ţe ţadatel o úvěr je dostatečně bonitní, splňuje veškeré podmínky, které daný subjekt 

poţaduje a proto se klient při výběru spotřebitelského úvěrů řídí pouze svými 

poţadavky.  

Typ úvěru Presto půjčka 
Účelový spotřebitelský 

úvěr 

Výše úvěru (Kč) 50.000 100.000 

Doba splatnosti (měsíce) 48 60 

Měsíční splátka (Kč) 1466 2252 

Úroková sazba (% p.a.) 10,9 12,55 

RPSN (%) 19,41 13,8 

Celková splatná částka 

(Kč) 
70.445 neuvedena 
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Prvních 5 příkladů reprezentuje klientovy moţnosti, které odpovídají jeho specifickým 

poţadavkům na spotřebitelský úvěr, o nějţ ţádá. Klient má tedy jasnou představu o 

úvěru a provádí si pouze průzkum moţných řešení. Bez ohledu na další okolnosti, je pro 

něj rozhodující celková splatná částka, kterou ve výsledku zaplatí, za předpokladu ţe 

bude svoje závazky hradit řádně a včas dle smluvních podmínek. 

 

Šestý příklad je poněkud odlišný a snaţím se v něm znázornit výši smluvních pokut a 

úroku z prodlení, které si účtují nebankovní úvěrové společnosti, v případě, ţe se klient 

dostane do prodlení se splátkou.U tohoto příkladu neplatí předpoklad dostatečně 

bonitního klienta.  

 

Při výpočtech vycházím z veřejně dostupných informací, které banky a nebankovní 

společnosti zveřejňují u svých produktů ještě před podáním ţádosti. Pokud k danému 

úvěru není k dispozici úvěrová kalkulačka, vycházím z údajů, které mi byly sděleny na 

příslušné telefonní infolince. 

 

5.4.1 Modelový příklad 1  

 

Klient:   Zaměstnanec s pravidelným příjmem. 

Požadavky:  Klient si chce půjčit 15.000 Kč na nákup nového domácího spotřebiče, 

splácet úvěr je schopen maximálně po dobu 1 roku.   

 

V tomto případě má klient moţnost vyuţít nabídku pouze nebankovních společností, 

neboť banky nabízí spotřebitelské úvěry aţ od 20 000 Kč. Vybírat můţe z neúčelových 

úvěrů společnosti Provident Financial, s.r.o. a Profi Credit Czech, a.s. Produkty 

ostatních nebankovních poskytovatelů nesplňují poţadavek na úvěrovou částku 15 000 

Kč. Konkrétní nabídky odpovídající klientovým poţadavkům jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 68 : Modelový příklad 1 – nebankovní spotřebitelské úvěry 

Produkt 
Osobní půjčka 1 

-Provident 

Osobní půjčka 2 

-Provident 

Zaměstnanecký 

úvěr 

-Profi Credit 

Způsob čerpání/splácení v hotovosti 
převodem na 

účet 

převodem na 

účet 

Výše (Kč) 15.000 15.000 15.000 

Doba splatnosti  45 týdnů 45 týdnů 12 měsíců 

Frekvence splátek týdenní týdenní měsíční 

Splátka (Kč) 576 330 1454 

Úroková sazba (% p.a.) neuvedena neuvedena neuvedena 

RPSN (%) 70,94 63,91 33,01 

Celková splatná částka 

(Kč) 
27.540 19.765 17.448 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací nebankovních společností 

 

Komentář: Osobní půjčka 1 od Providentu simuluje úvěr, který je klientovi předán 

v hotovosti do vlastních rukou. Splácení probíhá taktéţ hotovostně prostřednictvím 

sluţby inkasního pracovníka. Za tyto sluţby si společnost účtuje vysoký poplatek, který 

není zahrnut do RPSN, protoţe se jedná o poplatek za doplňkovou sluţbu. Celková 

splatná částka je ve srovnání s bezhotovostní půjčkou téměř o 40 % vyšší. Další dvě 

nabídky představují úvěr čerpaný převodem na běţný účet klienta. Nejlevněji se v tomto 

případě jeví Zaměstnanecký úvěr společnosti Profi Credit Czech, a.s. 

 

5.4.2 Modelový příklad 2 

 

Klient:  Zaměstnanec s pravidelným příjmem. 

Požadavky:  Klient poţaduje částku 20.000 Kč na soukromé potřeby se splatností na 

dva roky, aniţ by musel poskytnout určitou formu zajištění. Nechce 

prokazovat účel pouţití úvěru, vyţaduje měsíční frekvenci splátek a 

bezhotovostní čerpání úvěru převodem na běţný účet.  

 

Specifickým poţadavkům klienta odpovídají produkty čtyř nebankovních společností a 

dvou obchodních bank. Jednotlivé varianty uvádím v následujících tabulkách. 
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Tabulka 69: Modelový příklad 2 – nebankovní spotřebitelské úvěry 

Produkt 

Zaměstna-

necký úvěr- 

Profi Credit 

Osobní 

půjčka-

Cetelem 

Online 

půjčka- 

Home Credit 

Půjčka- 

Cofidis 

Výše (Kč) 20.000 20.000 20.000 20.000 

Doba splatnosti 

(měsíce) 
24 24 24 24 

Měsíční splátka (Kč) 1489 1056 1048 1098 

Úroková sazba (% p.a.) neuvedena 19,8 18,14 neuvedena 

RPSN (%) 85,39 26,65 25,8 32 

Celková splatná  

částka (Kč) 
35.736 25.344 25.152 26.366 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací nebankovních společností 

 

Tabulka 70: Modelový příklad 2 – bankovní spotřebitelské úvěry 

Produkt 
Půjčka na cokoliv - 

ČSOB 

Rychlá půjčka - 

Raiffeisenbank 

Výše (Kč) 20.000 20.000 

Doba splatnosti (měsíce) 24 24 

Měsíční splátka (Kč) 1007 965 

Úroková sazba (% p.a.) neuvedena 11,9 

RPSN (%) neuvedena 27,5 

Celková splatná částka (Kč) 25.368 26.036 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací obchodních bank 

 

Komentář: Pokud se týká nebankovních úvěrů, klient můţe porovnat jednotlivé 

nabídky, neboť jsou známy hodnoty RPSN i celková splatná částka. Z hlediska 

celkových nákladů na úvěr se tak jeví jako nejvýhodnější Online půjčka od společnosti 

Home Credit, a.s. Co se týče bankovních produktů, informace jsou kompletní pouze u 

Raiffeisenbank, a.s. ČSOB, a.s. uvádí orientační výši měsíční splátky s jejíţ pomocí 

můţeme po přičtení poplatku za vedení úvěrového účtu (zpracování úvěru je zdarma)  

snadno spočítat celkovou částku, kterou klient bance zaplatí. 
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5.4.3 Modelový příklad 3 

 

Klient:  Student vysoké školy ve věku 22 let.  

Požadavky: Klient poţaduje úvěr ve výši  100.000 Kč na financování studijních 

výdajů s případnou moţností odkladu splátek. Student je schopný splnit 

podmínku ručitelského závazku třetí osoby. 

 

Speciální typy spotřebitelských úvěrů pro studenty vysokých škol s moţností odkladu 

splátek po dobu studia mají ve své nabídce tři obchodní banky, nebankovní společnosti 

takovéto úvěry neposkytují. 

 

Tabulka 71: Modelový příklad 3 – bankovní spotřebitelské úvěry pro studenty 

Produkt 

Půjčka pro 

studenty VŠ- 

ČS 

Úvěr 

Gaudeamus- 

KB 

Studentská 

půjčka- 

UniCredit Bank 

Výše (Kč) 100.000 100.000 100.000 

Doba splatnosti (měsíce) 120 120 120 

Splátka (Kč) 1269 1351 neuvedena 

Úroková sazba (% p.a.) 8,9 10,40 10,30 

RPSN (%) 10,60 11,90 neuvedena 

Celková splatná částka 

(Kč) 
159.334 166.632 neuvedena 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací obchodních bank 

 

Komentář: Jak vyplívá z hodnot uvedených v tabulce, vzájemné srovnání je moţné 

pouze u dvou spotřebitelských úvěrů. Uvedené hodnoty odpovídají situaci, kdy student 

nevyuţije moţnost odkladu splátek. S ohledem na tento předpoklad vychází jako 

výhodnější Půjčka pro studenty VŠ od České spořitelny, a.s. Informace alespoň o výši 

měsíční splátky a celkové splatné částce u Studentské půjčky od UniCredit Bank, a.s. se 

mi bohuţel nepodařilo zjistit ani po telefonickém rozhovoru se zaměstnancem banky. 



93 

 

5.4.4 Modelový příklad 4 

 

Klient:  Zaměstnanec s pravidelným příjmem.  

Požadavky: Klient potřebuje úvěr ve výši 1.000.000 Kč na financování rekonstrukce 

nemovitosti (s prokázáním účelu), aniţ by musel zajistit úvěr zástavním 

právem k nemovitosti. Měsíční splátky by chtěl rozloţit na 10 let.  

 

Jediným zástupcem nebankovních úvěrových společností nabízejícím účelový úvěr 

znějící na částku 1 mil. Kč, je Cetelem ČR, a.s. V bankovním sektoru odpovídají 

klientovým poţadavkům celkem tři produkty – Spotřebitelský úvěr od České spořitelny, 

a.s., Úvěr na nemovitost od Komerční banky, a.s. a Účelová půjčka na nemovitost od 

Raiffeisenbank, a.s. 

 

Tabulka 72: Modelový příklad 4 – nebankovní spotřebitelský úvěr na rekonstrukci 

Produkt Osobní půjčka na bydlení -Cetelem 

Výše (Kč) 1.000.000 

Doba splatnosti (měsíce) 120 

Měsíční splátka (Kč) 13.684 

Úroková sazba (% p.a.) 9,9 

RPSN (%) 11,39 

Celková splatná částka (Kč) 1.642.080 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. 

 

Tabulka 73: Modelový příklad 4 – bankovní spotřebitelské úvěry na rekonstrukci 

Produkt 
Spotřebitelský 

úvěr -ČS 

Úvěr na 

nemovitost -KB 

Účelová půjčka 

na nemovitost-

RB 

Výše úvěru (Kč) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Doba splatnosti (měsíce) 120 120 120 

Měsíční splátka (Kč) 14.509 10.359 12.677 

Úroková sazba (% p.a.) 12,10 neuvedeno 8,9 

RPSN (%) 13,4 neuvedeno 9,7 

Celková splatná částka 

(Kč) 
1.758.186 1.261.320 1.544.240 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací obchodních bank 
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Komentář: V tomto případě se jedná o účelové spotřebitelské úvěry znějící na vysokou 

částku, a proto je nutné aby byl klient schopen doloţit účel čerpání úvěru, splnit 

poţadavek na zajištění (ručitelský závazek, zástavní právo k pohledávce z vkladu na 

účtu, apod.) a další podmínky, jako je například vedení běţného účtu bankou, u které o 

spotřebitelský úvěr ţádá apod. Jako nejvýhodnější se v tomto případě jeví Úvěr na 

nemovitost od Komerční banky.  

 

5.4.5 Modelový příklad 5 

 

Klient:  Zaměstnanec s trvalým příjmem. 

Požadavky: Klient poptává úvěr na částku 200.000 Kč, jeho poţadavkem je úvěr bez 

prokazování účelu, bez zajištění, se splatností 6 let. Přeje si spolu 

s úvěrem uzavřít základní typ pojištění proti neschopnosti splácet. 

 

Klientovým poţadavkům odpovídá více produktů bankovních i nebankovních 

poskytovatelů. Moţné varianty jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 74: Modelový příklad 5 – nebankovní spotřebitelské úvěry 

Produkt 
Osobní půjčka – 

Cetelem 

Nejlevnější půjčka -

Credium 

Výše (Kč) 200.000 200.000 

Doba splatnosti (měsíce) 72 72 

Měsíční splátka (Kč) 4227 4066 

Úroková sazba (% p.a.) 13,47 13,10 

RPSN (%) 16,5 14,35 

Celková splatná částka (Kč) 

–bez pojištění 
304.344 292.752 

Pojištění (Kč) v ceně 18.720 

Celkem (Kč) 304.344 311.472 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací nebankovních společností 
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Tabulka 75: Modelový příklad 5 – bankovní spotřebitelské úvěry – část 1 

Produkt 
Půjčka 

- ČS 

Půjčka na 

cokoliv - ČSOB 

Express půjčka 

- GE Money 

Výše úvěru (Kč) 200.000 200.000 200.000 

Doba splatnosti (měsíce) 72 72 72 

Měsíční splátka (Kč) 4221 4218 3848 

Úroková sazba (% p.a.) 14,70 neuvedena 11,40 

RPSN (%) 17,7 neuvedena 13,7 

Celková splatná částka 

(Kč) –bez pojištění 
310.161 307.296 287.186 

Pojištění (Kč) 12.600 18.144 12.240 

Celkem (Kč) 322.761 325.440 299.426 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací obchodních bank 

 

Tabulka 76: Modelový příklad 5 – bankovní spotřebitelské úvěry – část 2 

Produkt 
Osobní úvěr 

-KB 

Perfektní 

půjčka -KB 

Rychlá 

půjčka 

-RB 

Presto 

půjčka 

-UniCredit 

Bank Výše (Kč) 200.000 200.000 200.000 200.000 

Doba splatnosti 

(měsíce) 
72 72 72 72 

Měsíční splátka (Kč) 3808 4364 3939 4070 

Úroková sazba (% p.a.) 10,63 15,90 11,9 11,90 

RPSN (%) 12,90 17,60 14 14,41 

Celková splatná  

částka (Kč)  

– bez pojištění 

283.208 316.212 292.736 293.106 

Pojištění (Kč) zdarma zdarma zdarma 19.506 

Celkem (Kč) 283.208 316.212 292.736 312.612 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací obchodních bank 

 

Komentář: Poţadavkem klienta bylo sjednat si spolu s úvěrem základní typ pojištění 

proti neschopnosti splácet. S výjimkou společnosti Cetelem ČR, a.s., kde je pojištění 

automaticky započítáno do výše měsíční splátky, jsem záměrně uváděl samostatně 

celkovou cenu za tuto sluţbu z důvodu moţné komparace. Po započítání ceny za 

pojištění do celkové splatné částky se v tomto příkladu jeví jako nejvýhodnější Express 

Půjčka od GE Money Bank, a.s. 
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5.4.6 Modelový příklad 6 

 

Klient:  Zaměstnanec s pravidelným příjmem. 

Požadavky: Klient potřebuje úvěr ve výši 30.000 Kč na soukromé potřeby, bez 

prokazování účelu se splatností na dobu maximálně jednoho roku. Banka 

mu z důvodu nízké bonity není ochotna půjčit a proto se rozhodl obrátit 

na některou nebankovní úvěrovou společnost. Má však obavu 

z případných sankcí při prodlení se splácením a proto ho zajímá, jaké 

sankce a úroky ho v případě prodlení se splátkou čekají. 

 

Pro znázornění sankcí a úroku z prodlení předpokládám, ţe se klient dostal do prodlení 

s první splátkou o 31 dní. První dvě tabulky znázorňují parametry konkrétních 

spotřebitelských úvěrů, třetí tabulka zobrazuje vypočtené výše sankcí a úroků z prodlení 

při případném prodlení se splátkou. Při výpočtu jsem postupoval podle informací o 

smluvních pokutách a úroku z prodlení uvedených u kaţdé společnosti v části 5.1 

diplomové práce. Pokud společnost nepouţívá vlastní úpravu pro úrok z prodlení, 

postupoval jsem při jeho výpočtu dle nařízení vlády č. 33/2010 Sb. Zohledňuji také 

cenu za zaslání jedné upomínky, pokud si za tuto sluţbu daná společnost účtuje 

poplatek. 

 

Tabulka 77: Modelový příklad 6 – nebankovní spotřebitelské úvěry – část 1 

Produkt 
Osobní půjčka 

–Provident 

Zaměstnanecký 

úvěr 

–Profi Credit 

Online půjčka 

–Home Credit 

Výše úvěru (Kč) 30.000 30.000 30.000 

Doba splatnosti (měsíce) 45 týdnů 12 12 

Měsíční splátka (Kč) 837 2907 2802 

Úroková sazba (% p.a.) 21 neuvedena 18,83 

RPSN (%) 70,94 32,92 22,1 

Celková splatná částka 

(Kč) 
37.661 34.884 33.624 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací nebankovních společností 
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Tabulka 78: Modelový příklad 6 – nebankovní spotřebitelské úvěry – část 2 

Produkt 
Osobní půjčka 

-Cetelem 
Půjčka Cofidis 

Nejlevnější 

půjčka- 

Credium 

Výše úvěru (Kč) 30.000 30.000 30.000 

Doba splatnosti (měsíce) 12 12 12 

Měsíční splátka (Kč) 2873 2896 2788 

Úroková sazba (% p.a.) 18,88 neuvedena 17,80 

RPSN (%) 29,95 32 22,69 

Celková splatná částka 

(Kč) 
34.476 34.756 33.456 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací nebankovních společností 

 

Tabulka 79: Modelový příklad 6 – smluvní pokuty a úroky z prodlení 

Společnost 
Smluvní 

pokuta (Kč) 

Upomínka 

(Kč) 

Úrok 

z prodlení 

(Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Provident  0 0 5,51 5,51 

Profi Credit  610 0 19,1 629,1 

Home Credit 224 120 360 704 

Cetelem 230 0 18,91 248,91 

Cofidis 348 0 19,06 367,06 

Credium 43 100 18,35 161,35 

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací nebankovních společností 

 

Komentář: Při porovnání celkových splatných částek vychází jako nejdraţší úvěr 

Osobní půjčka od společnosti Provident Financial, s.r.o. V případě smluvních pokut a 

úroku z prodlení je tomu přesně naopak. Tato společnost nevyuţívá institut smluvních 

pokut a úroky z prodlení účtuje pouze v zákonné výši. Nejvyšší sankce při prodlení se 

splátkou hrozí u společností Home Credit, a.s. a Profi Credit Czech, a.s. Home Credit 

a.s. jako jediná účtuje úroky z prodlení nad zákonný rámec. 
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6 Vlastní návrhy řešení 
 

 

Na základě výsledků provedené analýzy a získaných poznatků nejprve zhodnotím v této 

závěrečné kapitole nebankovní a bankovní spotřebitelské úvěry a posléze zformuluji 

vlastní doporučení pro potenciální ţadatele o spotřebitelský úvěr. 

 

6.1 Zhodnocení nebankovních spotřebitelských úvěrů  

 

Pokud se týká základních parametrů úvěru, jsou v nabídce nebankovních úvěrových 

společností produkty účelového i neúčelového typu, přičemţ právě spotřebitelské úvěry 

bez prokazování účelu pouţití finančních prostředků jednoznačně převládají. Z hlediska 

výše úvěru nabízí nebankovní společnosti spotřebitelské úvěry znějící na velmi nízké i 

poměrně vysoké částky. U subjektů, které byly předmětem analýzy lze získat neúčelový 

úvěr v minimální výši 4000
10

 Kč (Provident Financial, s.r.o.) a maximální výši 250 000 

Kč (Credium, a.s.). Úvěry, jejichţ nezbytnou součástí jsou doklady prokazující předem 

sjednaný účel pouţití, lze čerpat od 50 000 Kč do maximální výše 1 milionu Kč 

(Cetelem ČR, a.s.). Kaţdá ze šesti společností má na svých stránkách přehlednou 

úvěrovou kalkulačku, s jejíţ pomocí si můţe potenciální ţadatel o úvěr jednoduše 

spočítat hodnotu ukazatele RPSN, výši měsíční splátky a většinou i celkovou částku, 

kterou ve výsledku za úvěr zaplatí. Přestoţe se jedná pouze o orientační výpočty, 

povaţuji tuto pomůcku za velmi přínosnou. 

 

Téměř všechny analyzované produkty je moţné sjednat bez poţadavku zajištění. Toto 

tvrzení je třeba chápat především v tom smyslu, ţe není vyţadován spoludluţnický či 

ručitelský závazek třetí osoby, zástavní právo k nemovitosti apod. Neznamená to, ţe by 

věřitel půjčoval peníze, aniţ by měl dopředu připravený postup, jakým se bude řídit 

v situaci, kdy klient nehradí své závazky v souladu se smluvními podmínkami. 

 

                                                 
10

 Na úvěry znějící na niţší částku neţ 5000 Kč se nevztahuje zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském       

   úvěru a o změně některých zákonů. 
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Tímto se dostávám k často kritizovanému vyuţívání institutu rozhodčí doloţky. Jedná 

se o důleţité ustanovení, které věřitelé pouţívají pro zajištění svých pohledávek. Klient 

se při souhlasu s rozhodčí doloţkou dobrovolně vzdává řešení případných sporů 

s věřitelem soudní cestou. Namísto soudu řeší spor v rozhodčím řízení stanovený 

rozhodce, přičemţ jeho rozhodnutí (rozhodčí nález) má stejnou váhu jako soudní 

rozsudek a tudíţ můţe být na jeho základě vykonána např. exekuce. Jak jsem jiţ uvedl 

v teoretické části práce, nelze zaručit, ţe stanovený rozhodce bude jednat objektivně a  

jeho rozhodování bude nestranné a spravedlivé. Rozhodčí doloţky v současné době 

pouţívají čtyři ze šesti společností, jejichţ produkty byly předmětem analýzy. 

Jmenovitě to jsou Profi Credit Czech, a.s., Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s. a 

Credium, a.s. Společnosti Cofidis, s.r.o. a Provident Financial, s.r.o. rozhodčí doloţky 

ve svých smlouvách nepouţívají. Mezi další způsoby zajištění spotřebitelských úvěrů 

patří sráţky ze mzdy od zaměstnavatele a v neposlední řadě také blankosměnka, která je 

vystavena klientem při podpisu smlouvy a věřitel má moţnost tuto směnku vůči 

klientovi uplatnit v případě porušení smluvních podmínek.  

 

Další důleţitá součást smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr, na níţ jsem se při 

analýze zaměřil, je ustanovení o smluvních pokutách a úrocích z prodlení. Pro 

znázornění sankcí a úroku při prodlení s první splátkou byl v předchozí kapitole 

sestaven jednoduchý modelový příklad 6. Co se týče smluvních pokut, nejpřísnější jsou 

v tomto směru společnosti Home Credit, a.s. a Profi Credit Czech, a.s. a naopak 

nejmírnější je Provident Financial, s.r.o. Pří výpočtu úroku z prodlení se všechny 

společnosti s výjimkou Home Credit, a.s. a Profi Credit Czech, a.s. řídí nařízením vlády 

č.33/2010 Sb. Současná roční sazba úroku z prodlení odpovídá 7,75 % p.a. (2T repo 

sazba vyhlašovaná ČNB navýšená o 7 procentních bodů). U některých smluvních 

podmínek jsem se setkal s, alespoň podle mého názoru, nejasnou specifikací základu, ze 

kterého je úrok z prodlení vypočítáván. Pouhé označení „dluţná částka“ je moţné 

chápat buď jako celkovou výši úvěru, nebo pouze výši splátky se kterou je klient 

v prodlení. Přitom v ustanovení o smluvních pokutách se setkáváme s mnohem 

konkrétnějšími pojmy jako je „z dluţné částky se kterou je klient v prodlení“ nebo „z 

dluţné splátky“ apod.   

 



100 

 

S výjimkou společností Provident Financial, s.r.o. a Profi Credit Czech, a.s. je u všech 

dalších moţné sjednat společně s úvěrem také pojištění proti neschopnosti splácet při 

nenadálých situacích. V zásadě se rozlišují dva typy pojištění. První zahrnuje pojištění 

pro případ pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí. Druhý typ zpravidla zahrnuje 

navíc ještě pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo vztahuje pojištění i na partnera či 

partnerku. Ceny pojištění se různí, stejně tak i metodika jejich výpočtu. V kaţdém 

případě se však jedná o poměrně drahou sluţbu, o čemţ jsem se přesvědčil při 

sestavování modelového příkladu 5 v předchozí kapitole. 

 

6.2 Zhodnocení bankovních spotřebitelských úvěrů 

 

Stejně jako u nebankovních úvěrových společností, převaţují v produktové nabídce 

obchodních bank spotřebitelské úvěry neúčelového typu. V bankovním sektoru lze 

získat neúčelový úvěr v minimální výši 20 000 Kč (Raiffeisenbank, a.s.), u úvěrů 

s předem sjednaným účelem pouţití se tato hranice posouvá na 50 000 Kč 

(Raiffeisenbank, a.s.). Maximální výše úvěru závisí na několika faktorech. Patří mezi ně 

samozřejmě schopnost klienta úvěr řádně splácet ve sjednané lhůtě, zajištění úvěru a 

dále např. skutečnost, zda-li je ţadatel klientem dané banky, tzn. má u ní například 

veden běţný účet nebo jiţ v minulosti nějaký úvěr čerpal apod. Na rozdíl od 

nebankovních úvěrových společností, banky nabízejí speciální typy spotřebitelských 

úvěrů pro studenty. Tyto produkty se vyznačují zvýhodněnou úrokovou sazbou a 

především moţností odkladu splátek s tím, ţe po dobu studia jsou hrazeny pouze úroky.  

 

Úvěrové kalkulačky pro orientační výpočet parametrů úvěru jsou dostupné na 

internetových stránkách všech šesti bank. Liší se pouze mnoţstvím informací, které 

klientovi při výpočtu poskytnou. Zatímco u České spořitelny, a.s., Komerční banky, 

a.s., GE Money Bank, a.s. a UniCredit Bank, a.s. klient získá kompletní informace o 

výši měsíční splátky, úrokové sazbě, RPSN a celkové splatné částce, u ČSOB se dozví 

pouze orientační výši měsíční splátky. Raiffeisenbank, a.s. neuvádí hodnotu celkové 

splatné částky. Pokud jsou ale známy všechny poplatky, které klient zaplatí, není 

problém si chybějící údaj o celkové splatné částce dopočítat. 
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Bez poţadavku zajištění lze v bankovním sektoru získat úvěr na vysokou částku 2,5 

milionu Kč (Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s.). Opět nelze toto tvrzení brát 

doslova, neboť takovéto typy úvěru banky poskytnou pouze svým dlouhodobým a 

ověřeným klientům. K typickým zajišťovacím nástrojům patří spoludluţnický závazek, 

ručitelský závazek třetí osoby, zástavní právo k pohledávce z vkladu u dané banky, 

zástavní právo k nemovitosti, vinkulace pojištění a výjimečně blankosměnka (UniCredit 

Bank, a.s.) U studentských půjček je vţdy podmínkou osoba  ručitele nebo alespoň 

spoludluţník s pravidelným příjmem. 

 

Ţádná z analyzovaných bank v současnosti nevyuţívá institut rozhodčí doloţky a 

z tohoto důvodu budou veškeré spory, které případně mezi věřitelem a dluţníkem 

nastanou, řešeny spravedlivou soudní cestou, nikoliv v rozhodčím řízení jako je tomu u 

většiny nebankovních poskytovatelů.  

 

V obchodních podmínkách některých bankovních domů mne překvapily poměrně 

vysoké smluvní pokuty. Například u Komerční banky, a.s. činí smluvní pokuta  25 % 

z částky po splatnosti. GE Money Bank, a.s. je oprávněna poţadovat při opakovaném 

prodlení se splátkou smluvní pokutu ve výši 20 % z kaţdé dluţné splátky. Aţ 1 % 

z výše nesplacené jistiny při porušení podmínek smlouvy, má jako smluvní pokutu 

ustanoveno ve svých podmínkách Raiffeisenbank, a.s.  

 

Jako poměrně drahá záleţitost můţe klientovi připadat částka, kterou si banky účtují za 

zaslání upomínky na prodlení se splátkou. Na rozdíl od nebankovních subjektů, kde 

mají písemné upomínky zpoplatněné pouze společnosti Home Credit, a.s. a Credium, 

a.s., je tento úkon zpoplatněn u všech bank, jeţ byly předmětem analýzy. Například u 

České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. je za tuto sluţbu účtováno 

300 Kč. Komerční banka, a.s. za první upomínku účtuje pouze 50 Kč, v případě druhé a 

kaţdé další upomínky 500 Kč. Nejvíce klient za první upomínku zaplatí u GE Money 

Bank, a.s. a to 400 Kč. Další zpoplatněnou sluţbou je v některých případech zaslání 

výzvy k úhradě dluţné částky, jejíţ cena se pohybuje v rozmezí 500 aţ 1000 Kč. 
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Při výpočtu úroku z prodlení banky Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní 

banka, a.s. a GE Money Bank, a.s. pracují s úrokovou sazbou stanovenou dle nařízení 

vlády č. 33/2010 Sb. Aktuálně tak sankční úroková sazba činí 7,75 % p.a. Komerční 

banka, a.s. má stanovenu sazbu úroku z prodlení na 25 % p.a., Raiffeisenbank, a.s. na 

29 % p.a. UniCredit Bank, a.s. odvozuje sankční úrok jako pětinásobek lombardní sazby 

vyhlašované ČNB a pokud je tato výsledná sazba niţní neţ 20 % p.a., vyhrazuje si 

právo úročit dluţné částky pevnou sazbou z prodlení 20 % p.a.  

 

Za velmi pozitivní povaţuji praxi Komerční banky, a.s., České spořitelny, a.s., 

Československé obchodní banky, a.s. a GE Money Bank, a.s., které na závěr 

obchodních podmínek uvádějí přehledné vysvětlení pouţitých pojmů.  

 

Pokud jde o pojištění proti neschopnosti splácet, dá se říci, ţe u většiny bankovních 

spotřebitelských úvěrů je moţnost jeho sjednání samozřejmostí. Komerční banka, a.s. a 

Raiffeisenbank, a.s. nabízí tuto sluţbu u vybraných spotřebitelských úvěrů zdarma. 

 

6.3 Doporučení pro potenciální ţadatele o spotřebitelský úvěr 

 

Na úvod této části bych rád zmínil, ţe při analýze spotřebitelských úvěrů nabízených 

vybranými bankovními a nebankovními subjekty, jsem nebral ohled na rychlost 

vyřízení úvěru. Hlavní důvod je ten, ţe v době, kdy je moţné o úvěr poţádat 

prostřednictvím internetu nebo telefonicky, se čas na zpracování a vyřízení ţádosti 

zkracuje na minimum. To platí jak u nebankovních poskytovatelů, tak i u celé řady 

bankovních produktů. Pokud je ţadatel jiţ v době podání ţádosti dlouhodobějším 

klientem dané banky, má u ní například vedený běţný účet, popřípadě jiţ nějaký úvěr 

čerpal a banka tudíţ zná jeho platební historii, můţe mít úvěr vyřízený do několika 

hodin. Dalším důvodem je moje přesvědčení o tom, ţe rychlost vyřízení by neměla být 

tím hlavním kriteriem při zodpovědném výběru toho nejvhodnějšího úvěru na krytí 

spotřebních výdajů. 
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Tímto se dostávám k prvnímu doporučení, které sice můţe znít velmi obecně, ale 

osobně jej povaţuji za jedno z nejdůleţitějších. Jak jsem se přesvědčil při analýze, mezi 

spotřebitelskými úvěry je na výběr opravdu velké mnoţství produktů. Potenciální 

ţadatel by neměl svoje rozhodování při výběru toho nejvhodnějšího uspěchat, neměl by 

v ţádném případě jednat pod časovým tlakem a nenechat se ovlivnit mnohdy velmi 

lákavými reklamními nabídkami.  

 

K dispozici jsou úvěrové kalkulačky, s jejichţ pomocí je moţné učinit orientační 

porovnání konkrétních nabídek. V zápětí ţadatel zjistí, ţe velmi často propagovaná 

„výhodná úroková sazba“, není tím nejdůleţitějším prvkem, podle kterého by se měl 

rozhodovat. Všudypřítomné poplatky, ať uţ za zpracování ţádosti, následnou správu 

úvěru či další doplňkové sluţby, posouvají celkovou částku, kterou klient ve výsledku 

za úvěr zaplatí, mnohem výš. I o těchto poplatcích si lze udělat dostatečný přehled ještě 

před podáním ţádosti o spotřebitelský úvěr. Banky i nebankovní společnosti zveřejňují 

na svých internetových stránkách přehledné sazebníky. Důleţitějším nástrojem při 

porovnání úvěrů je z uvedených důvodů ukazatel RPSN, jehoţ hodnoty jsou 

poskytovatelé povinni uvádět. Tyto hodnoty se u bankovních produktů pohybují 

v závislosti na konkrétních parametrech úvěru v rozmezí přibliţně od 12 % do 35 %.                    

U nebankovních úvěrových společností je toto rozpětí širší, hodnoty RPSN se pohybují 

od přibliţně 20 % aţ po 90 %. 

 

V případě, kdy úvěrová kalkulačka potenciálnímu ţadateli neposkytne všechny 

poţadované informace, doporučuji vyuţít sluţby bezplatných telefonních infolinek, 

které jsou standardně k dispozici. Je však pravděpodobné, ţe pracovník společnosti 

bude ochotný poskytnout zbývající informace pouze pod podmínkou sjednání osobní 

schůzky s obchodním zástupcem společnosti, respektive pracovníkem na pobočce 

příslušné banky.  

 

Co se týče výše úvěru, z výsledků analýzy vyplývá, ţe pokud chce ţadatel sjednat úvěr 

na nízkou částku (např. 10 tis. Kč), jedinou moţností je obrátit se na nebankovní 

úvěrové společnosti. Bankovní spotřebitelské úvěry jsou poskytovány od minimální 

hranice 20 tis. Kč. Na druhou stranu, pokud potenciální ţadatel potřebuje spotřebitelský 
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úvěr znějící na vysokou částku (např. 500 tis. Kč), větší varietu odpovídajících produktů 

najde pouze v nabídce obchodních bank.. Mezi nebankovními úvěrovými společnostmi, 

které byly součástí analýzy, je pouze Cetelem ČR, a.s. ochotna poskytovat účelové 

úvěry do maximální výše 1 mil. Kč. Pokud klient prokáţe schopnost úvěr řádně splácet 

ve sjednaných lhůtách, můţe získat úvěr znějící i na poměrně vysokou částku bez 

nutnosti ručitelského závazku třetí osoby a dalších způsobů zajištění. 

 

Rozhodne-li se student vysoké školy, financovat výdaje na studium z vypůjčených 

peněz, nabízí se jako řešení speciální typ účelového spotřebitelského úvěru pro studenty 

s moţností odkladu splátek po dobu studia. Tento produkt má v nabídce Česká 

spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank, a.s. 

 

Většina doposud uvedených tvrzení platí pouze za předpokladu, ţe klient je dostatečně 

bonitní a můţe si mezi bankovními a nebankovními spotřebitelskými úvěry vybírat 

podle svých poţadavků. Je obecně známo, ţe banky jsou při posuzování ţadatelovy 

bonity přísnější a případné zamítnutí ţádosti o úvěr, by mělo být pro ţadatele  

varovným znamením, neboť banka má pochybnost o jeho schopnosti dostát svým 

finančním závazkům. Neznamená to automaticky, ţe by klient nebyl úvěr schopen 

splatit, ale existují určitá rizika. Ţadatelovy moţnosti se tím omezí a o spotřebitelský 

úvěr můţe poţádat pouze u nebankovních společností.  

 

Tímto se dostávám k velmi důleţité součásti úvěrových podmínek. Před uzavřením 

úvěrové smlouvy je velmi důleţité si uvědomit, ţe se kaţdý můţe nečekaně ocitnout v 

situaci, kdy nebude moci dostát svým závazkům a splátky úvěru hradit řádně a včas. 

V takovém případě přicházejí na řadu důleţité informace o smluvních pokutách, které 

hrozí klientovi v případě prodlení se splátkou. Ustanovení o smluvních pokutách a 

úrocích z prodlení jsou součástí úvěrových smluv či alespoň obchodních podmínek 

bankovních i nebankovních věřitelů a dostávám se tak k doporučení tyto podmínky, 

které seriózní poskytovatelé úvěru zveřejňují na svých stránkách, podrobně prostudovat 

a případné nejasnosti si nechat vysvětlit. Z výsledků analýzy je zřejmé, ţe nebankovní 

úvěrové společnosti jsou z hlediska sankcí z prodlení přísnější neţ banky. U bank je pro 
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změnu nutno počítat s poměrně vysokou částkou, kterou si účtují za zaslání upomínky 

na prodlení se splátkou, případně výzvy k úhradě splatné částky.  

 

Ohledně prodlení se splátkou bych rád zmínil svoji osobní zkušenost získanou během 

praxe, kterou jsem vykonával u jedné z nebankovních úvěrových společností. Pokud se 

klient dostane do prodlení se splátkou, to nejlepší, co můţe v danou chvíli udělat je, 

zkontaktovat svého věřitele, pokusit se s ním nastalou situaci řešit a domluvit se na 

dalším postupu. Nejhorší způsob, jakým se můţe klient v prodlení se splátkou zachovat, 

je danou situaci vůbec neřešit a pouze čekat, co bude dál.   

 

Jako nejzávaţnější riziko pro klienta shledávám u nebankovních úvěrových společností 

ustanovení o rozhodčích doloţkách. Na to, které z analyzovaných společností institut 

rozhodčí doloţky vyuţívají, včetně důsledků, jeţ můţe rozhodčí řízení způsobit, jsem 

upozornil v podkapitole 6.1. 

 

Navzdory všem uvedeným rizikům, povaţuji za nespravedlivé tvrdit, ţe zadluţit se 

jinde neţ u banky se rozhodně nevyplatí. Není třeba pochybovat o jistotě a 

důvěryhodnosti obchodních bank. Nicméně, při sestavování reprezentativních i 

modelových příkladů v předchozí kapitole, jsem se přesvědčil o tom, ţe bankovní i 

nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mají ve své nabídce celou řadu 

cenově velmi podobných produktů. Za předpokladu výběru toho nejvhodnějšího 

spotřebitelského úvěru, pečlivého prostudování úvěrových podmínek, s nimiţ bude při 

podpisu smlouvy souhlasit a především zodpovědného přístupu ke splácení, se nemusí 

potenciální ţadatel obávat oslovit při ţádosti o spotřebitelský úvěr ani nebankovní 

úvěrovou společnost.  

 

Vzhledem k předchozímu tvrzení, povaţuji za naprosto nezbytné upozornit na důleţitou 

skutečnost. Pokud se týká nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, jimiţ 

jsem se v diplomové práci zabýval, jde o společnosti, jejichţ činnost je určitým 

způsobem dozorována. Ať uţ se jedná o členství v České leasingové a finanční asociaci, 

dodrţování etických kodexů ve vztahu ke svým  zaměstnancům, spolupracovníkům a 

vnějšímu prostředí či poskytování spotřebitelských úvěrů na základě daných pravidel.  
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Vedle zmiňovaných, působí v nebankovním sektoru celá řada dalších společností, které 

při podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování nepouţívají zcela standardní postupy. 

Jedná se o společnosti, které půjčují bez ohledu na příjem ţadatele a jsou ochotny úvěr 

poskytnout i nezaměstnaným. Nenahlíţejí do úvěrových registrů a jejich cílem je 

udrţení trvalého dluhu, kdy se splátky jistin spolu s narůstajícími sankcemi a úroky 

stávají pro dluţníka bez příjmu nezvládnutelným břemenem. K dalším praktikám patří 

půjčování peněz pouze na základě zástavního práva k nemovitosti, opět bez ověřování 

ţadatelova příjmu a schopnosti splácet úvěr. 

 

V tomto směru je tím nejzásadnějším doporučením pro potenciálního ţadatele o 

spotřebitelský úvěr, aby byl vţdy obezřetný s jakou společností jedná a pokud se 

rozhodne pro nebankovní půjčku, tak vybírat známého a velkého věřitele, mezi něţ patří 

všech šest společností, které byly předmětem analýzy v  diplomové práci. Tyto 

společnosti zveřejňují smluvní podmínky na svých internetových stránkách, můţe do 

nich kdykoliv a kdokoliv nahlíţet a případné nejasnosti konzultovat nezávisle na tom, 

zda-li se nakonec pro úvěr dané společnosti rozhodne. 
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Závěr 
 

V diplomové práci jsem si kladl za cíl provést analýzu aktuálně nabízených 

spotřebitelských úvěrů vybranými bankovními a nebankovními subjekty a na základě 

výsledků této analýzy formulovat doporučení pro potenciální ţadatele o spotřebitelský 

úvěr z řad nepodnikajících fyzických osob. Kromě toho jsem si vymezil jako parciální 

cíl analýzu soudobé situace na trhu spotřebitelských úvěrů s přihlédnutím k vývoji 

v posledních letech. 

 

V teoretické části diplomové práce jsem se věnoval obecné charakteristice bankovních a 

nebankovních subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry klientům z řad fyzických 

osob nepodnikatelů. Charakterizoval jsem spotřebitelské úvěry, jejich druhy, výhody a 

nevýhody a v neposlední řadě také základní parametry, na které je třeba dbát pří výběru 

vhodného úvěrového produktu. Součástí teoretické části práce byla také kapitola 

věnovaná novele zákona o spotřebitelském úvěru, která vešla v platnost 1. ledna tohoto 

roku a přinesla s sebou několik významných změn.  

 

Analytickou část jsem rozdělil do dvou samostatných kapitol. V první z nich jsem se 

zabýval analýzou soudobé situace na trhu spotřebitelských úvěrů včetně vývoje 

v posledních letech. Vycházel jsem přitom ze statistických informací České národní 

banky a České leasingové a finanční asociace. Druhá kapitola jiţ patřila analýze 

konkrétních spotřebitelských úvěrů nabízených vybranými bankami a nebankovními 

úvěrovými společnostmi, které působí na českém finančním trhu. Důraz byl přitom 

kladen na předem definované parametry úvěru a důleţité doplňující informace. Součástí 

analytické části bylo také sestavení modelových příkladů, které na základě vytyčených 

poţadavků simulovaly ţadatelovy moţnosti při výběru spotřebitelského úvěru.  

 

V  návrhové části jsem se zaměřil na celkové zhodnocení bankovních a nebankovních 

spotřebitelských úvěrů a na základě dosaţených výsledků analýzy jsem se pokusil 

zformulovat vlastní doporučení pro potenciální ţadatele o spotřebitelský úvěr z řad 

nepodnikajících fyzických osob.  
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Mezi spotřebitelskými úvěry vybraných bank a nebankovních úvěrových společností 

nemusí být v mnoha případech nikterak velký rozdíl, alespoň co se týče celkové ceny, 

kterou klient za úvěr ve výsledku zaplatí. Existují však výjimky, u nichţ hodnota 

ukazatele RPSN nebankovního úvěru můţe aţ násobně převýšit RPSN u bankovních, 

popřípadě ostatních nebankovních produktů. Pokud však klient přistupuje k výběru 

spotřebitelského úvěru zodpovědně, dokáţe jednotlivé nabízené produkty vzájemně 

porovnat a vybrat mezi nimi ten nejvhodnější v závislosti na svých poţadavcích, lze se 

poměrně snadno těmto nevýhodným půjčkám vyhnout.  

 

Před uzavřením smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr, by měl potenciální ţadatel 

věnovat zvýšenou pozornost případným sankcích, které vznikají v okamţiku prodlení 

s úhradou splátky. Způsob, jakým bude postupováno v případě sporu mezi dluţníkem a 

věřitelem, povaţuji za jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi bankovními  

a nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Zatímco všechny z vybraných 

bank jiţ upustily od vyuţívání institutu rozhodčích doloţek, mezi nebankovními věřiteli 

je ustanovení o rozhodčí doloţce stále často vyuţívaným způsobem zajištění 

pohledávek.  

 

Při zpracovávání diplomové práce jsem se přesvědčil o tom, ţe na velmi jednoduchou 

otázku, zda-li je lepší úvěr od banky či nebankovní úvěrové společnosti, neexistuje 

jednoznačná odpověď. Obě varianty totiţ mají svá pro a proti. Stejně tak kaţdý můţe 

mít s tou či onou variantou jiné zkušenosti a proto nelze striktně tvrdit, která je ta 

nejlepší. Vţdy záleţí na konkrétní situaci, poţadavcích a především na tom, kdo o 

spotřebitelský úvěr ţádá. Doufám, ţe tato diplomová práce bude přínosná pro 

potenciální ţadatele o spotřebitelský úvěr. 
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Příloha 1: Seznam českých bank a poboček zahraničních bank ke dni 31.3. 2011 

 

AXA Bank Europe, organizační složka 

Banco Popolare Česká republika, a.s. 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 

BRE Bank S.A., organizační složka podniku 

Citibank Europe plc, organizační složka 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 

Česká exportní banka, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

Československá obchodní banka, a. s. 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 

Evropsko-ruská banka, a.s. 

Fio banka, a.s. 

Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika 

GE Money Bank, a.s. 

HSBC Bank plc - pobočka Praha 

Hypoteční banka, a.s. 

ING Bank N.V. 

J&T BANKA, a.s. 

Komerční banka, a.s. 

LBBW Bank CZ a.s. 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

Oberbank AG pobočka Česká republika 

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika 

PPF banka a.s. 

PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká 

republika 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 



Raiffeisenbank a.s. 

Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod 

Saxo Bank A/S, organizační složka 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

The Royal Bank of Scotland N.V. 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Volksbank CZ, a.s. 

Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka 

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha 

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 

Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

ZUNO BANK AG, organizační složka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Seznam členských společnosti České leasingové a finanční asociace 

                  nabízejících systematicky spotřebitelské úvěry 

 

 

CETELEM ČR, a.s. 

COFIDIS s.r.o. 

CREDIUM, a.s.  

ČSOB Leasing, a.s.  

D. S. Leasing, a.s. 

ESSOX, s.r.o. 

GE Money Auto, a.s.  

GE Money Multiservis, a.s.  

HOME CREDIT a.s.  

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.  

PROFI CREDIT Czech, a.s. 

Provident Financial, s.r.o.  

PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.  

Raiffeisen-Leasing, s.r.o.  

sAutoleasing, a.s.  

Santander Consumer Finance a.s.  

ŠkoFIN s.r.o.  

Toyota Financial Services Czech, s.r.o.  

UniCredit Leasing CZ, a.s.  

VB Leasing CZ, spol. s r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Příloha č. 3 k zákonu č. 145/2010 Sb. 

 

 

 

POVINNÉ INFORMACE VE SMLOUVĚ, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 
 

  (1) Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí vždy obsahovat 

a) druh spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní 

číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,  

c) dobu trvání spotřebitelského úvěru, celkovou výši spotřebitelského úvěru 

a podmínky jeho čerpání, 

d) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití 

spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za 

zboží nebo službu a smluv o vázaném spotřebitelském úvěru, 

e) výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně údaj 

o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, 

jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se za 

různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech 

úrokových sazbách, 

f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité 

pro výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou 

číselným údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, 

g) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování 

plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely 

splácení, 

h) informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky 

umoření, je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně stanovenou 

dobou trvání,  

i) soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující 

se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření 

jistiny, 

j) případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební 

transakce a čerpání a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit, ledaže je otevření 

účtu nepovinné, poplatky za používání platebních prostředků pro platební transakce 

i čerpání a veškeré další poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, 

k) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku 

uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její 

úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele, 

l) náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady,  

m) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,  

n) informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 

úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro 



výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou 

jistinu a příslušný úrok podle § 11 odst. 3, jakož i o částce úroku splatné za den,  

o) informaci o právech vyplývajících z § 14 odst. 3 a 4 a podmínkách jejich uplatnění, 

p) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu 

věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení, 

q) informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu, 

r) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím 

finančního arbitra,označení příslušného orgánu dozoru, a  

s) informaci o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele 

namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského 

úvěru. 

 

(2) V případě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na 

požádání nebo do tří měsíců, musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

obsahovat 

a) informace stanovené v odst. 1 písm. a) až c) a e),  

b) informace o právu na odstoupení od této smlouvy, lhůtě, během níž může být toto 

právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva,  

c) upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše 

spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost z této smlouvy, 

d) informace o poplatcích platných od okamžiku uzavření této smlouvy 

a o podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit. 

 

(3) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá 

v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní 

ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní 

smlouvě, musí obsahovat informace stanovené v odstavci 1 písm. a) až h), k) a p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: Příloha č. 5 k zákonu č. 145/2010 Sb. – Vzorec na výpočet RPSN 

 

 

VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ NA SPOTŘEBITELSKÝ 

ÚVĚR 

 

I. Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů (RPSN), 

odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně 

a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé. 

 

Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle následujícího vzorce: 

 

 
  

kde: 

 

X  je RPSN, 

m  je číslo posledního čerpání, 

k  je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m, 

Ck  je částka čerpání k, 

tk  je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání 

a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, 

m   je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, 

l  je číslo splátky nebo platby poplatků, 

D1  je výše splátky nebo platby poplatků, 

sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání 

a datem každé splátky nebo platby poplatků. 

 

Poznámky: 

a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné 

a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech. 

b) Počátečním datem je datum prvního čerpání. 

c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. 

Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 

stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), 

a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok. 

d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li 

hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na 

příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu. 

e) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude 

kladná nebo záporná, jinými slovy buď zaplacena, nebo obdržena v obdobích 1 až k, 

vyjádřeno v letech, tj. 
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S  představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, hodnota je 

nulová. 

 
 
II.  Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN 

 

1. Dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli volnost 

v čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši; 

2. stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby 

čerpání s různými poplatky nebo úrokovými sazbami, považuje se celková výše 

úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší úrokové sazbě 

uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy; 

3. dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli obecně 

volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo 

období, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu 

stanovenému v této smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání; 

4. není-li pevně stanoven rozvrh splátek, má se za to, 

a) že je spotřebitelský úvěr poskytnut na období jednoho roku a 

b) že spotřebitelský úvěr bude splacen dvanácti stejně vysokými splátkami 

jistiny placenými měsíčně; 

5. je-li rozvrh splátek pevně stanoven, avšak výše těchto splátek pevná není, má se 

za to, že výše každé splátky je ta nejnižší, jakou smlouva, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, stanoví; 

6. není-li stanoveno jinak, stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský 

úvěr, více než jedno datum splátky, má být spotřebitelský úvěr k dispozici 

a splátky mají být provedeny k nejbližšímu datu uvedenému v této smlouvě; 

7. pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, předpokládá 

se ve výši 30 000 Kč; 

8. v případě možnosti přečerpání se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou 

v plné výši a na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru, není-li doba trvání 

spotřebitelského úvěru známa, vypočítá se RPSN za předpokladu, že doba trvání 

úvěru je tři měsíce; 

9. jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokové 

sazby a poplatky, považuje se za příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší 

sazba za celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; 

10. u smluv o spotřebitelském úvěru, u kterých je sjednána pevná úroková sazba ve 

vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční 

úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého 

indexu, vychází výpočet RPSN z předpokladu, že na konci období s pevnou 

úrokovou sazbou je úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu RPSN, na 

základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku. 

 


