
ODBORNOST:   
KO MBI NOVANÁ  ( S P OT Ř E BI T EL S KÝ  Ú V Ě R  J I N Ý  N E Ž  N A  BY D L ENÍ ,  S P OT Ř E BI T E L S KÝ  Ú V Ě R  N A  BY D L ENÍ )  

PŘÍPRAVA NA ODBORNOU ZKOUŠKU DLE ZÁKONA 257/2016 SB .  

E-LEARNING 



Obsah školení 

1) Základy práva 

2) Odborná způsobilost a odborná zkouška 

3) Odborné minimum o finančním trhu 

4) Struktura a subjekty trhu spotřebitelských úvěrů 

5) Fungování trhu spotřebitelských úvěrů 

6) Regulace a pravidla úvěrování 

7) Předsmluvní a smlouva o úvěru 

8) Další informační povinnosti 

9) Pravidla odměňování 

10) Pravidla uchovávání dokumentů 

11) Pravidla poskytování rady 

12) Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení 

13) Další možnosti ukončení spotřebitelského úvěru 

14) Posouzení úvěruschopnosti 

15) Prodlení spotřebitele 

16) Řešení sporů 

17) Základy pojištění 
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ZÁKLADY PRÁVA 
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Základní právní předpisy 

Každý subjekt se řídí zákony, které řeší jeho podnikatelskou činnost. Tyto zákony primárně neřeší distribuci 
spotřebitelského úvěru, ale upravují  pravidla pro činnost daného subjektu (např. zákon o obchodních korporacích,  zákon 
o bankách, zákon o stavebním spoření atp.) 

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

• Základním právním předpisem, který upravuje řádnou distribuci spotřebitelského úvěru a ochranu spotřebitele, je zákon 
257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. 

• Zákonem o spotřebitelském úvěru se musí řídit všechny subjekty, které spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské 
činnosti poskytují/ zprostředkovávají (bez ohledu na to, že se v jiných oblastech řídí primárně jinými zákony).  

ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 

• Dalším významným zákonem, kterým se poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru musí řídit, je zákon o 
ochraně spotřebitele. Ten upravuje řadu oblastí ochrany spotřebitele, mimo jiné agresivní a klamavé obchodní praktiky, 
externí databáze a jejich využití za účelem posouzení úvěruschopnosti atp.  

• Ochranu spotřebitele upravuje řada dalších právních předpisů, kterými se poskytovatelé a zprostředkovatelé musí řídit, 
např. Občanský zákoník. 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK  
•  Zásadním právním předpisem, který komplexně upravuje soukromé právo ČR, je Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 
Sb.).  Tento (nový) občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský 
zákoník z roku 1964 a další zákony, mj. zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů. Účinnosti nabyl 1. ledna 2014. 
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Zákon o spotřebitelském úvěru 
O čem to je… 

• Od 1.12.2016 je účinná novela zákona o spotřebitelském úvěru  č.257/2016 Sb. 

• Zákon upravuje distribuci spotřebitelského úvěru pro všechny subjekty, které jej mohou 
poskytovat/zprostředkovávat – banky, nebankovní poskytovatele, stavební spořitelny, platební 
instituce atp. (přestože tyto subjekty se mohou řídit jinými zákony, např. zákonem o bankách, 
spotřebitelský úvěr a jeho distribuce jsou upraveny zákonem o spotřebitelském úvěru.  

• Proč novela? 
Cílem bylo zapracovat evropskou směrnici (2014/17/EU – Hypoteční směrnice) do národní legislativy. 
Tato evropská směrnice si klade za cíl vytvořit jednotný trh spotřebitelských úvěrů napříč EU a 
vyžaduje vysokou úroveň ochrany pro spotřebitele.  

• Zákon se vztahuje a upravuje řadu oblastí pro tyto typy úvěrů (definované zákonem): 

• Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 

• Spotřebitelský úvěr na bydlení 

• Vázaný spotřebitelský úvěr (úvěr vázaný na koupi konkrétního zboží nebo poskytnutí služby) 

C
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ZÁKON Č. 257/2016 SB. PLATNOST OD  5.8.2016 ÚČINNOST OD  1.12.2016 
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Zákon o spotřebitelském úvěru 
Proč potřebuji toto školení… 

• Sjednocení dohledu nad poskytovateli půjček pod dohled České národní banky (ČNB) - doposud ČNB 
dohlížela na banky, na nebankovní společnosti dohlížela Česká obchodní inspekce. 

• Zpřísnění základních požadavků na nebankovní poskytovatele  
• POČÁTEČNÍ KAPITÁL 20 000 000 CZK  

• POVINNOST SESTAVIT DOZORČÍ KOMISI  

• NEZBYTNÉ OPRÁVNĚNÍ OD ČNB 

• Nový požadavek na prokázání odborné způsobilosti prostřednictvím zkoušky odborné způsobilosti 

• Zvýšení požadavků na prověření úvěruschopnosti klienta – nesplnění povinnosti může vést až k 
neplatnosti úvěrové smlouvy 

• Nastavení maximálních hranic a pravidel pro úroky/poplatky z prodlení 

• Rozšířené možnosti předčasného splacení spotřebitelem bez sankcí 

• Zahrnutí mikro půjček (do 5000 Kč) do regulace a působnosti zákona  

• a další .... 
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ZÁKON Č. 257/2016 SB. PLATNOST OD  5.8.2016 ÚČINNOST OD  1.12.2016 
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Zákon o spotřebitelském úvěru 
Obsah zákona 257/2016 Sb.  

 
 

1. Obecná ustanovení 
2. Osoby oprávněné poskytovat SÚ 

• Základní ustanovení 
• Nebankovní poskytovatel SÚ 

3. Osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr 
• Základní ustanovení 
• Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění 
• Vázaný zprostředkovatel a jeho oprávnění 
• Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho 

oprávnění 
• Činnost zprostředkovatele na území hostitelského státu 

4. Registr 
5. Personální předpoklady k provozování činnosti 

• Odborná způsobilost 
• Důvěryhodnost 

6. Pravidla jednání 
• Základní ustanovení 
• Posouzení úvěruschopnosti a poskytování rady 
• Informační povinnost vůči spotřebiteli 

• Obecná ustanovení 
• Předsmluvní informace 
• Informace poskytování během trvání závazku 
 

 

7. Smlouva o spotřebitelském úvěru 
• Smlouva o SÚ 
• Některé smluvní podmínky 
• Některé podmínky zániku závazku ze smlouvy o SÚ 
• Postup věřitele při prodlení spotřebitele 

8. Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru 
• Smlouva o zprostředkování SÚ 
• Některé smluvní podmínky 
• Některé podmínky zániku závazku ze smlouvy o SÚ 
• Postup věřitele při prodlení spotřebitele 

9. Roční procentní sazba nákladů 
10. Dohled 

• Základní ustanovení 
• Dohled nad činností zprostředkovatele úvěru na bydlení 

na území hostitelského členského státu 
• Mezinárodní spolupráce při výkonu dohledu 
• Opatření k nápravě a odnětí oprávnění 

11. Správní delikty 
• Správní delikty 
• Společná ustanovení 

12. Společná ustanovení 
13. Přechodná ustanovení 
14. Závěrečná ustanovení 

 



ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

ODBORNÁ ZKOUŠKA 

8 



• Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností 
nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 

• Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o vyšším vzdělání. 

• Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené 
odpovídajícím dokladem nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. 

• Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo 
zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo 
zprostředkovávat úvěr přímo podílely/byly zodpovědné za poskytování nebo zprostředkování úvěru, 
nemusí požadovaný doklad prokázat. 

• Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují 
osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.  

• Do 24 měsíců  od účinnosti zákona lze odborné znalosti a dovednosti prokázat čestným prohlášením.  
• Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat 

spotř.úvěr, jejích vázaných zástupců a jejích zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru.   
• Osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, která je fyzickou osobou, může 

učinit čestné prohlášení sama o sobě. 

Odborná způsobilost 
CO ZNAMENÁ? 
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Zkouška odborné způsobilosti 
Na co je třeba se připravit 

• Zkouška se provádí u akreditované osoby – subjekt který získal akreditaci k provádění odborných zkoušek od 
ČNB . 

• Zkoušku je třeba získat pro každou odbornost, kterou poskytovatel/zprostředkovatel vykonává  
(spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, vázaný spotřebitelský úvěr, spotřebitelský úvěr na bydlení) či její 
kombinace. Odbornost spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení zahrnuje odbornost Vázaný spotřebitelský 
úvěr. 

• Obsah zkoušky: 
Vázaný spotřebitelský úvěr 

• 32 otázek k přezkoušení odborných znalostí 

• 2 případové studie k přezkoušení odborných dovedností (každá případová studie obsahuje 5 otázek) 
 Úvěr jiný než na bydlení nebo Úvěr na bydlení   

• 60 otázek k přezkoušení odborných znalostí 

• 2 případové studie k přezkoušení odborných dovedností (každá případová studie obsahuje 5 otázek) 
Kombinovaná zkouška ( Úvěr jiný než na bydlení a Úvěr na bydlení) 

• 90 otázek k přezkoušení odborných znalostí 

• 3 případové studie k přezkoušení odborných dovedností (každá případová studie obsahuje 5 otázek) 
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Zkouška odborné způsobilosti 
Na co je třeba se připravit 

• ČNB ve spolupráci s MFČR připravila soubor zkouškových otázek (celkem min. 600) a případových studií 
(min. 40), které jsou  veřejně přístupné (internet).  

• Celková doba trvání zkoušky závisí na příslušné odbornosti: 

o Vázaný spotřebitelský úvěr:          90 minut  

o  Úvěr jiný než na bydlení nebo Úvěr na bydlení:      120 minut  

o Kombinovaná zkouška ( Úvěr jiný než na bydlení a Úvěr na bydlení):  180 minut  

• Kompletní průběh zkoušky a její pravidla se řídí příslušným prováděcím předpisem ČNB a zkouškovým 
řádem akreditované osoby. 

• Termíny, místo konání, poplatky atd. vyhlašuje akreditovaná osoba 
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Zkouška odborné způsobilosti 
Vyhodnocení 

• Tři čtvrtiny otázek a všechny případové studie mají jednu správnou odpověď, jedna čtvrtina otázek má 
více správných odpovědí. 

• Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem, 
a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu 
odborných dovedností, se ohodnocují dvěma body. 

• K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň  

• tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek, 

• tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a  

• tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, které se pro 
účely výpočtu považují za samostatnou oblast.  

• Výsledek by se měl zkoušený dozvědět bez zbytečného odkladu (ideálně ihned). 

• Ten, kdo úspěšně složil zkoušku, obdrží Osvědčení o vykonání odborné zkoušky (certifikát). Osvědčení 
není časově omezené. 
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Zkouška odborné způsobilosti 
 Znalosti a dovednosti nezbytné pro odbornost spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 

Na co je třeba se pro zkoušku připravit: 

• znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 

• základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, 

• znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, 

• znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují, 

• znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, 

• znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení, 

• základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a 

• schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů 

spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám 
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Zkouška odborné způsobilosti 
Znalosti a dovednosti nezbytné pro odbornost spotřebitelský úvěr na bydlení 

Na co je třeba se pro zkoušku připravit: 

• znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 

• základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, 

• znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, 

• znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud existují, 

• znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru na bydlení, 

• znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení, 

• základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, 

• základní znalosti zásad postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot 
poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení, 

• znalosti trhu nemovitých věcí, 

• znalosti postupu při koupi nemovité věci, 

• základní znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí a 

• schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu 
produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám. 



ODBORNÉ MINIMUM O FINANČNÍM 
TRHU 
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Finanční trh - schéma 

 
 

DOHLED  

ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PENĚZ 

Chce-li spotřebitel financovat určitou 

svoji spotřebu, na kterou nemá vlastní 

prostředky a je ochoten za její 

okamžitou dostupnost zaplatit náklad 

navíc (úrok, jiná výhoda) 

FINANČNÍ TRH   
je místo, na kterém se setkává nabídka a poptávka po penězích a kapitálu 

KRYTÍ RIZIKA 

Chce-li spotřebitel snížit míru 

rizika životní nejistoty a je za to 

ochoten zaplatit odměnu – 

pojištění 

 

ŘEŠENÍ PŘEBYTKU PENĚZ 

Spotřebitelé, kteří aktuálně své 

finance nepotřebují a jsou ochotni 

se jich dočasně vzdát oproti 

určité výhodě/odměně (úrok, jiná 

výhoda).  
Největším zdrojem nabídky úspor v 
České republice jsou domácnosti.  

DLUŽNÍCI 

Úvěrové produkty Pojištění 
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A
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VĚŘITELÉ 

spoření, investiční produkty, 

peer-to-peer půjčky (P2P) 

POJISTITELÉ 



Finanční trh – definice a funkce 

Základní funkce finančního trhu: 

• Zajišťování vztahů a podpory mezi 
subjekty peněžního trhu 

• Přesun peněz od přebytkových subjektů k 
deficitním subjektům (alokace) 

• Napomáhání k efektivnímu využití 
volných prostředků v ekonomice a 
udržovat hladký chod ekonomiky 

• Zajišťování likvidity 

• Podpora spoření a vypůjčování 

Mezi účastníky finančního trhu patří většina finančních ústavů, například banky, pojišťovny, záložny, 
penzijní fondy, investiční fondy, kampeličky, leasingové společnosti, či makléři. 

Finanční trh je systém institucí a instrumentů 
zajišťujících pohyb peněz a kapitálu ve všech 
formách mezi různými ekonomickými subjekty 
na základě nabídky a poptávky.  

Finanční trh je založen na existenci jednotek:  

• deficitní – nedostatek kapitálu,  

• přebytkové – kapitál dočasně nepotřebují, 
vzdají se ho za účelem budoucího výnosu.  

Tyto dvě jednotky se setkávají a vzniká alokace 
(umístění) instrumentů trhu.  



Účastníci finančního trhu a jejich funkce 

Účastníci finančního trhu:  

A. Koncoví UŽIVATELÉ 

• Věřitelé (půjčovatelé, spořitelé) 

• Dlužníci (vypůjčující) 

Představitelé těchto skupin jsou domácnosti, 
podnikatelské (komerční) subjekty, vládní 
instituce, instituce místní správy a další´. 

Propojení mezi těmito skupinami probíhá jako: 

• Financování přímé 

• Financování nepřímé (zprostředkování) 

B. ZPROTŘEDKOVATELÉ 
A. Banky  
B. Nebankovní finanční zprostředkovatelé 

C. TVŮRCI TRHU 

Funkce finančních zprostředkovatelů:  
• transformace peněz a kapitálu: kvantitativní, časová, 

teritoriální, obchodovatelnosti, úvěrového rizika, měnová  
• redukce transakčních nákladů  
• monitorování bonity dlužníků  
• racionalizace platebních systémů  
 
Činnosti finančních zprostředkovatelů 
• shromažďují a rozšiřují informace o zdrojích volných 

peněžních fondů,  
• zprostředkovávají prodej a nákup volných peněžních 

prostředků,  
• provádějí obchody na účet klientů nebo na svůj vlastní 

účet,  
• působí jako poradci a správci finančních aktiv klientů,  
• transakční náklady rozprostírají na velké počty a objemy 

transakcí mezi velké počty uživatelů, ...  
 



Dělení finančního trhu 

Dle doby 
splatnosti 

Z věcného 
hlediska 

Podle organizace 

• Peněžní trh: charakteristický dobou splatnosti do 1 roku 
• Kapitálový trh: charakteristický dobou splatnosti, která je delší než jeden rok 

• trh akciový 
• trh dluhopisový 
• trh devizový (trh cizích měn) 
• trh komoditní) 

• kapitálový trh 
• pojišťovnictví 
• úvěrové instituce 
• penzijní systém 

• trh organizovaný (burza cenných papírů) 
• volný trh (OTC – over the counter) 

Finanční trh se dá obecně rozlišovat podle mnoha kritérií, například: 

Podle sektorů 

Podle emise 
cenných papírů 

• Primární trh – trh, na kterém probíhá prodej právě emitovaného cenného papíru 
• Sekundární trh – trh, na kterém se obchoduje s již dříve emitovanými cennými papíry (subjekty trhu 

samy cenné papíry neemitují) 

Podle působení 
• trh národní 
• trh mezinárodní 
• trh nadnárodní 

• retailový  (spotřebitelské úvěry jsou součástí retailového trhu) 
• korporátní 
• mezibankovní 

Podle cílové 
skupiny 



Základní dělení finančního trhu (peněžní a kapitálový trh) 

FINANČNÍ TRH 

KAPITÁLOVÝ TRH PENĚŽNÍ TRH 

PENÍZE 

KRÁTKODOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

Splatnost obchodovaných 
instrumentů do 1 roku  

Splatnost obchodovaných 
instrumentů nad  1 rok  

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 

FINANČNÍ DERIVÁTY 

Krátkodobé dluhopisy 
Pokladniční poukázky 
Směnky 

AKCIE 

DLUHOPISY 

DLOUHODÉ POHLEDÁVKY 

FINANČNÍ DERIVÁTY 

Státní dluhopisy,  
Firemní dluhopisy, 
Depozitní certifikáty 

Finanční trh se dělí na peněžní a kapitálový trh. 
Na peněžním trhu se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do 12 měsíců.  

Na kapitálovém trhu se obchoduje s dlouhodobými finančními instrumenty (splatnost nad 1 rok).  



Peněžní trh 

Nástroje peněžního trhu 

• Krátkodobé úvěry 

• Vklady netermínované a krátkodobé termínované vklady  

• Krátkodobé cenné papíry 

o Depozitní certifikát – cenný papír, který emitují banky jako potvrzení o uložení peněz na určitou dobu za určitou 
úrokovou sazbu a určitých podmínek  

o Směnka – cenný papír jehož emise se řídí směnečným a šekovým zákonem, směnka musí být označena slovem 
„směnka“, částkou , souhlasem se zaplacením částky, splatností, jméno výstavce směnky, remitent = komu se platí, 
směnečník = kdo platí, datum a místo vystavení směnky + příp. domicil – místo zaplacení směnky.  

o Šek - bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění předepsaných náležitostí stává platební prostředek a cenný 
papír.  Použití šeku upravuje zákon směnečný a šekový. Šek má mnoho společného se směnkou, je však 
jednodušším instrumentem: nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenován, je vždy splatný na viděnou atd. 

o Státní pokladniční poukázky – emitentem je ČNB, slouží k pokrytí přechodného nedostatku finančních prostředků 
ve státním rozpočtu v průběhu fiskálního(rozpočtového)roku 

Peněžní trh je složka finančního trhu, kde se obchoduje prostřednictvím krátkodobých finančních nástrojů, typicky se 
splatností do 1 roku.  

Peněžní trh zajišťuje vysokou likviditu financování pro globální finanční systém. 



 
Kapitálový trh 

Kapitálový trh je trh, na kterém dochází k střetu poptávky a nabídky střednědobého a dlouhodobého kapitálu 
prostřednictvím různých forem cenných papírů a jejich derivátů. 

Cenné papíry vydávají emitenti - státní a veřejné instituce, finanční instituce a podniky a nabízejí je k prodeji na burze. Tímto 
způsobem získávají zdroje pro financování vlastní činnosti.  

Cenné papíry kupují investoři. Jsou to banky, podílové nebo penzijní fondy, pojišťovny i fyzické osoby, které tímto způsobem 
zhodnocují své volné peněžní prostředky. 

Členění kapitálového trhu 
• primární, kde jsou emitovány cenné papíry,  
• sekundární, kde se obchoduje již s 

emitovanými instrumenty.  
• dluhový – zde se obchoduje s dluhovými 

instrumenty,  
• akciový – zde se obchoduje s akciemi. 

Nástroje kapitálového trhu 
• Investiční cenné papíry – akcie, dluhopisy, cenné papíry 

nahrazující akcie a dluhopisy nebo opravňující k jejich nabytí či 
zcizení, nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích 

• Cenné papíry kolektivního investování – podílové listy, 
zakladatelské akcie, investiční akcie, investiční listy, veřejně 
obchodované fondy, investiční certifikát 

• Nástroje peněžního trhu – úvěry, depozitní certifikáty, depozitní 
směnky, státní pokladniční poukázky 

• Finanční deriváty – forwards, swapy, futures, opce, finanční 
termínované smlouvy, finanční rozdílové smlouvy a další nástroje 



Trh cenných papírů 

TRH CENNÝCH PAPÍRŮ 

•Trh, kde se střetává nabídka s poptávkou po cenných papírech. 

•Místem střetávání nabídky s poptávkou je burza cenných papírů, kde jsou vytvářeny ceny cenných papírů – kurzy. 

•Na trzích cenných papírů jsou finanční prostředky alokovány od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním 
prostřednictvím cenných papírů.  

•Základním předpokladem fungujícího trhu cenných papírů je ochrana práv investorů. 

•Hlavní funkcí trhu cenných papírů je alokační funkce, cenotvorná funkce, likvidní funkce.  

•Efektivní fungování trhu cenných papírů pozitivně ovlivňuje výkonnost nefinančních firem a přispívá k dlouhodobému 
růstu ekonomiky.  

DĚLENÍ TRHU - existují různá dělení trhu:  

primární a sekundární trh 

sekundární trh se dělí  na  

 burzovní (uskutečňuje se na Burze cenných papírů) a 

 mimoburzovní (uskutečňuje se pomocí jiné instituce 
než je Burza cenných papírů). 

ÚČASTNÍCI TRHU: 

Emitenti (vydavatelé cenných papírů), kteří 
prostřednictvím emise cenných papírů hledají 
možnost jak získat finanční prostředky 

Investoři (prodávající a kupující cenných papírů) - 
dělí se na jednotlivce (fyzické osoby, právnické 
osoby) a instituce (banky a investiční společnosti) 

Vlastníci cenných papírů 

Zprostředkovatelé  

Víte, že… 
 mezi nejdůležitější investory na světových trzích cenných papírů 
patří subjekty kolektivního investování a penzijní fondy?  



 
Burza cenných papírů 

BURZA 

• instituce, která organizuje trh s investičními nástroji 

• Jedna ze základních součástí kapitálového trhu  

• jejím prostřednictvím lze nakupovat a prodávat 
různé investiční nástroje (cenné papíry, certifikáty 
atd.) 

• Setkávají se zde emitenti (prodávající, potřebují 
finanční prostředky) a investoři (kupující, hledají 
zhodnocení).  

• Burza má podobu oboustranné aukce, kde o 
konečné ceně obchodovaného instrumentu 
rozhoduje stav nabídky a poptávky. Cena takto 
získaná se nazývá kurz. 

Druhy burz (podle předmětu obchodování): 

• Peněžní (burzy cenných papírů, finančních 
derivátů a devizové burzy) 

• Zbožové (komoditní - obchod surovin a 
souvisejících kontraktů) 

• Burzy služeb 

Nejrozšířenější jsou burzy peněžní, pod které 
spadají burzy cenných papírů, devizové a burzy 
finančních derivátů.  

Nejslavnější burzou je New York Stock Exchange (NYSE) na Wall Street. V ČR je nejvýznamnější Burza cenných papírů Praha 
a. s. (BCPP), která provozuje hlavní trh s akciemi v ČR a má charakter elektornické burzy. Burzovní index pro BCPP má název 
PX.  BCPP se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její 
činnost pak kontroluje Česká národní banka. 



Cenné papíry 

 Cenné papíry peněžního trhu – krátkodobé cenné papíry 
• Reprezentují krátkodobou potřebu finančních 

prostředků emitentů, jejich splatnosti je kratší než 1 rok.  
• Rizikovost a výnosnost je poměrně nízká.  
• Mají vysokou likviditu - schopnost přeměnit je v peníze.  
• Nejvíce obchodů se uskutečňuje pomocí bankovního a 

mezibankovního trhu.  
• Mezi krátkodobé cenné papíry patří např. depozitní 

certifikáty, pokladniční poukázky, šeky a směnky. 

Cenné papíry: 

• nástroj k přesunu peněz na finančním trhu 

• upravují vztah mezi emitenty cenných papírů a investory 

• emitent emituje (vydává) za účelem získání financí, investor je nakupuje za účelem zisku 

• podle doby držení se rozlišují  
• Krátkodobé cenné papíry  (do 12 měsíců) 
• Dlouhodobé cenné papíry  (1 rok a více) 

Cenné papíry kapitálového trhu - dlouhodobé cenné 
papíry 
• Doba splatnosti je delší než 1 rok. 
• Jsou více rizikové a mají nižší likvidní schopnost. 
• Výhodou je potenciál vyššího budoucího výnosu.  
• Mezi dlouhodobé cenné papíry se řadí cenné papíry 

majetkového a úvěrového typu.  
• Na kapitálových trzích lze obchodovat i s cennými 

papíry, které byly již jednou emitovány.     



Typy cenných papírů 

Kupón je cenný papír, jehož držitel může uplatnit právo na 
výnos z akcie, dluhopisu, podílového či zástavního listu. 

Opční list dává právo na nákup či prodej aktiv v předem 
stanovený den a za předem stanovenou cenu.  

Směnka je dluhopis používaný na peněžním trhu. Její 
vydavatel se zavazuje splnit náležitosti ze směnky 
vyplývající, především vyplacení dohodnuté částky držiteli 
směnky v předem stanoveném termínu.  

Šek je krátkodobý cenný papír vydané bankou, sloužící k 
vydání peněz. 

Náložný list neboli konosament je cenný papír, jehož držitel 
má při jeho předložení právo na vydání zásilky dopravcem.  

Skladištní list  umožňuje žádat vydání skladované věci, 
používají se jako potvrzení o převzetí věci k uskladnění.  

Zemědělský skladní list představuje vlastnické a zástavní 
právo k uskladněnému zboží, díky kterému lze se zbožím 
volně nakládat.  
  

Akcie představuje majetkový cenný papír, jehož majitel 
má tři základní práva - podíl na zisku, vedení a na 
likvidačním zůstatku dané akciové společnosti 

Dluhopis je typ úvěrového cenného papíru představující 
peněžní závazek emitenta vůči investorovi. Dluhopisy se 
dají považovat za velmi bezpečné cenné papíry. 

Zatímní list je cenný papír vydaný společností, 
nahrazující upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. 

Poukázka na akcie je vydaná akciovou společností při 
vypsání nových akcií. Umožňuje jejímu držiteli čerpat 
práva z ní vyplývající. 

Podílový list dává držiteli právo podílet se na výnosnosti 
fondu a části majetku emitujícího podílového fondu. 

Investiční kupón je cenný papír vydaný na jméno, 
poskytující právo na koupi nebo prodej akcií. 

 



Základy teorie financí (časová hodnota peněz)  

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ 

• Ve finanční matematice se používá tzv. časová 
hodnota peněz, což je metoda sloužící k 
porovnání hodnoty dvou či více peněžních částek 
z různých časových období.  

• Tato metoda umožňuje zjistit budoucí hodnotu 
úspor, výši úroků, splátky úvěru apod.  

• Základním předpokladem teto metody je fakt, že 
jedna koruna (nebo jiná peněžní jednotka) dnes 
má vyšší hodnotu než jedna koruna zítra.  



 
Základy finanční matematiky (úročení)  

Úrok je odměna za dočasné poskytnutí kapitálu jiné osobě neboli je to cena úvěru, kterou musí dlužník splatit 
věřiteli za poskytnutí úvěru).  

Výše úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Úročení kapitálu vychází z předpokladu, že vlastník by jej 
mohl investovat jinde a mít z něj užitek a zohledňuje znehodnocení peněz v důsledku  inflace a míru rizika, že 
částka nebude vrácena včas nebo v plné výši. 

ÚROKOVÁ 
MÍRA 

Jednoduché úročení - postup výpočtu úroku, při kterém se částky úroku dále neúročí, úrok se počítá stále z 
počáteční jistiny.  

Složené úročení - postup výpočtu úroku, při kterém se po uplynutí každého úrokového období přičte úrok za 
toto období k úročené částce a v dalších obdobích se spolu s ní dále úročí. 

Úroková míra je navýšení zapůjčené částky za stanovené období vyjádřené v procentech.  

• Nominální úroková míra (sazba) – navýšení zapůjčené částky vyjádřené v %, za které je věřitel ochoten 
zapůjčit kapitál – banky, nebankovní společnosti je uvádějí ve smlouvách, v sazebnících či reklamách 

• Reálná úroková míra (sazba) – rozdíl nominální úrokové sazby a inflace – ukazuje změnu kupní síly vložených 
či půjčených peněz; při nízké nominální úrokové sazbě a vyšší inflaci může být i záporná.  

Úroková míra se stanovuje vždy v procentech pro dané období - měsíc, kvartál, pololetí, rok. 

Často se uvádí se zkratkou p.a. (per annum = roční sazba) p.m. (per mensem = měsíční sazba) 

Zřídka se lze setkat se sazbou p.q. (per quartal = čtvrtletní sazba), p.s. (per semestre = pololetní sazba) 

ÚROK 

VYJÁDŘENÍ 
ÚROKOVÉ 

MÍRY 

TYPY 
ÚROČENÍ 



Základy finanční matematiky (typy úrokové sazby)  

ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA = úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba 
uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, 

• pevná zápůjční úroková sazba =  jediná zápůjční úroková sazba sjednaná mezi poskytovatelem 
a spotřebitelem na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru nebo více zápůjčních úrokových 
sazeb stanovených pro dílčí období výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou;  

Nejsou-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru stanoveny všechny zápůjční úrokové sazby, 
považuje se pro účely spotřebitelského úvěru zápůjční úroková sazba za pevně stanovenou 
pouze pro dílčí období, pro která jsou zápůjční úrokové sazby stanoveny výhradně neměnnou 
konkrétní procentní hodnotou sjednanou při uzavření této smlouvy. 

Informování klienta o změně zápůjční úrokové sazby, která není závislá na změně referenční 

sazby, je povinná před jejím vstupem v účinnost, jinak je neplatná.  

• pohyblivá zápůjční úroková sazba – na rozdíl od pevné sazby se může v průběhu trvání 
spotřebitelského úvěru měnit. 

REFERRENČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA = úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet jakéhokoli 
úroku, jenž má být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany 
smlouvy ověřit, avšak nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit (například sazby vyhlašované Českou národní 
bankou) 

 

 

TYPY 
ÚROKOVÉ 

SAZBY 



Úrokové standardy 

ÚROKOVÉ 
STANDARDY 

Pro výpočet úrokové doby se používají různé standardy, které se liší  ve způsobu stanovení 
délky úročení a délky roku. 

Délka úročení je vždy v čitateli, délka roku ve jmenovateli daného standardu. 

• 30E/360  Evropský standard, obchodní či německá metoda 

o Nejběžnější, zjednodušená metoda výpočtu doby úročení - všechny měsíce se počítají 
s 30 dny, délka roku je vždy 360 dní 

• 30A/360 Americký standard 

o Zjednodušená metoda, liší se od standardu 30E/360 maximálně o jeden den. Pokud 
poslední den připadá na 31. den v měsíci a zároveň první den není 30. či 31. den 
v měsíci, pak se počítá i poslední tj. 31. den měsíce, délka roku je vždy 360 dní 

• ACT/360 Mezinárodní standard, francouzská metoda 

o Používá se počet dní v daném úrokovém období dle kalendáře, délka roku je vždy 365 
dní  

• ACT/365 Anglická metoda 

o Používá se počet dní v daném úrokovém období dle kalendáře, délka roku je vždy 365 
dní  



Základy finanční matematiky (výpočet úroku)  

VÝPOČET ÚROKU 
za dobu 

splatnosti úvěru 
Úrok  = 

jistina x sazba x čas 

100 
Úrok  = 

100 000 x 4,8 x 6 

100 
= 28 800 

VÝŠE ÚVĚRU 
100 000 Kč 

ÚROKOVÁ SAZBA 
4,8% p.a. 

SPLATNOST 
6 let 

ÚROKOVÝ 
STANDARD 

360/360 

VZOROVÝ ÚVĚR 

VÝPOČET ÚROKU 
ZA ROK Úrok  = 

jistina x sazba x čas 

100 
Úrok  = 

100 000 x 4,8 x 1 

100 
= 4 800 

VÝPOČET ÚROKU 
ZA MĚSÍC Úrok  = 

jistina x sazba x čas 

100 
Úrok  = 

100 000 x 4,8 x 360/12 

100 x 360 
= 400 

Zpětná kontrola 
400 x 12 = 4800 

Zpětná kontrola 
4800 x 6 = 28 800 
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Poskytovatelé, zprostředkovatelé a dohled 

Poskytovatelé 

spotřebitelského úvěru 

(finanční instituce) 

Instituce, které 

spotřebitelský úvěr jako 

finanční produkt vytvářejí a 

poskytují spotřebitelům 

Zprostředkovatelé 

spotřebitelského úvěru  

podnikatelské osoby, které 

spotřebitelský úvěr od 

poskytovatele již jen 

přeprodávají koncovým 

zákazníkům.   

VÍTE, ŽE…. 

Na finančním trhu je vykonáván dohled. 

Výkon dohledu znamená jednak 

průběžnou kontrolu plnění zákonných 

povinností a také rozhodování, zdali 

danému subjektu bude vydáno 

oprávnění činnost vykonávat.  

Dohled v ČR nad všemi subjekty 

poskytujícími spotřebitelské úvěry  

vykonává Česká národní banka* 

*od 1.12.2016 je dohled nad všemi 

subjekty sjednocen, dříve spadali 

nebankovní poskytovatelé pod 

Živnostenské úřady a Českou obchodní 

inspekci) 

DOHLED 

Finanční trh 

Legislativa a regulace 



Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru  

Poskytování spotřebitelského úvěru 
• nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr 

vlastním jménem a na vlastní účet, 
• předkládání návrhu na sjednání spotřebitelského 

úvěru vlastním jménem a na vlastní účet, 
• provádění přípravných prací směřujících vlastním 

jménem a na vlastní účet ke sjednání 
spotřebitelského úvěru, včetně poskytování 
doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského 
úvěru, 

• sjednávání spotřebitelského úvěru vlastním jménem 
a na vlastní účet, nebo 

• výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o 
spotřebitelském úvěru osobou, která spotřebitelský 
úvěr se spotřebitelem sjednala.  

Zprostředkování spotřebitelského úvěru 
• nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr jménem a na 

účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, 
• předkládání návrhů na sjednání spotřebitelského úvěru 

jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet 
spotřebitele, 

• provádění přípravných prací směřujících ke sjednání 
spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele 
nebo jménem a na účet spotřebitele, včetně poskytování 
doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru, 

• sjednávání spotřebitelského úvěru jménem a na účet 
poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, nebo 

• výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o zprostředkování 
spotřebitelského úvěru osobou, která smlouvu o 
zprostředkování spotřebitelského úvěru se spotřebitelem 
uzavřela 

POSKYTOVATEL:  poskytuje spotřebitelský úvěr v 
rámci své podnikatelské činnosti 

ZPROSTŘEDKOVATEL: zprostředkovává spotřebitelský 
úvěr v rámci své podnikatelské činnosti 



Poskytovatelé spotřebitelského úvěru 

POSKYTOVATEL: jako podnikatel poskytuje spotřebitelský úvěr 

Kdo může být poskytovatelem: 

• banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce 

• spořitelní a úvěrní družstvo  

• platební instituce a zahraniční platební instituce 

• poskytovatel platebních služeb malého rozsahu 

• instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz 

• vydavatel elektronických peněz malého rozsahu 

• nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru 



Banky 

 

• Jejich činnost se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách.  

• Banka musí pro svou bankovní činnost získat licenci, 

kterou uděluje ČNB. Podmínkou je splnění řady 

organizačních, technických, personálních a finančních 

požadavků, např. 

 minimální podíl kapitálu banky na rizikově vážených 

aktivech – zjednodušeně podíl vlastních prostředků (ne 

přijatých vkladů) na úvěrových obchodech, 

 řízení likvidity, sloužící k zajištění schopnosti banky 

dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům vůči 

vkladatelům 

 rozsah tzv. úvěrové angažovanosti, tj. maximální objem 

poskytovaných úvěrů 

 účast banky v systému pojištění vkladů (Fond pojištění 

vkladů Garančního systému finančního trhu), fyzických 

osob do výše max. 100.000 eur (při prodeji nemovitosti, 

vypořádání dědictví, společného jmění manželů aj. lze 

navýšit o dalších max. 100 000 eur) 

VÍTE, ŽE…. 

Banky disponují obrovským objemem 

prostředků primárně z vkladů 

obyvatelstva (3.000 mld. Kč). Pokud by  

byla narušena důvěra ve finanční 

systém, došlo by k zásadnímu narušení 

stability ekonomiky, politiky i sociálního 

systému.  

Banky zajišťují i spolehlivý a bezpečný 

platební styk, který je nezbytný pro tržní 

ekonomiku i náš každodenní život . 

Přestože se banka řídí primárně 

zákonem o bankách, při distribuci 

spotřebitelského úvěru se musí řídit 

zákone o spotřebitelském úvěru.  

BANKY jsou podnikatelské subjekty, které přijímají od veřejnosti vklady a poskytují úvěry.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
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http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39677&nr=21~2F1992~20Sb.&ft=pdf
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/
http://www.fpv.cz/


Stavební spořitelny, Spořitelní a úvěrní družstvo 

.SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA 

• Známé také jako družstevní záložna či 

kampelička 

• Jedná se o družstvo, jehož činností je primárně 

přijímání vkladů, poskytování úvěrů a další 

finanční služby. 

• Služby jsou poskytovány členům družstva, kteří 

družstevní záložnu společně vlastní a řídí. 

• Činnost se řídí zákonem č. 87/1995 Sb., o 

spořitelních a úvěrních družstvech.  

• Rovněž jako nad bankami, i nad družstevními 

záložnami vykonává dohled Česká národní 

banka. 

STAVEBNÍ SPOŘITELNY 

• Speciálním typem finanční instituce jsou 

stavební spořitelny 

• Zabývají se primárně stavebním spořením – 

tj. přijímají účelové vklady (stavební spoření) 

a v návaznosti na ně poskytují účelové úvěry 

pro řešení potřeb souvisejících s bydlením.  

• Podnikání stavebních spořitelen upravuje 

zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření.
  

 

Přestože se spořitelny a družstva řídí při své činnosti primárně jiným zákonem, při distribuci 

spotřebitelského úvěru se musí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=42904&nr=87~2F1995~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=42904&nr=87~2F1995~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
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http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40846&nr=96~2F1993~20Sb.&ft=pdf


Platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, 
vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu 

Instituce a osoby v sektoru platebního styku (kromě bank a družstev) dle jejich činnosti dělíme na: 

PLATEBNÍ INSTITUCE 

• Právnická osoba, která je oprávněna k činnosti  

provádění hotovostních a bezhotovostních 

platebních operací (tj. má omezenější rozsah 

činnosti než finanční instituce) 

• Úprava: zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku  

• Musí získat povolení k činnosti od ČNB  
 

 Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu 

• Lze registrovat, pokud činnost platebních služeb je v 

omezeném rozsahu max. 3 mil. eur/měsíčně za 

poslední rok 

• Mírnější regulatorní a dohledové požadavky   

• Typicky se jedná o telekomunikační společnosti.  

INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ  

• Právnická osoba, která je oprávněna vydávat 

elektronické peníze 

• Úprava: zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku  

• Musí získat povolení k činnosti od ČNB  
 

 Vydavatelé elektronických peněz malého 

rozsahu 

• Lze registrovat, pokud nepřekročí zákonný limit 5 

mil. eur průměrně za posledních 6 měsíců 

• Mírnější regulatorní a dohledové požadavky   

• Typicky se jedná o společnosti umožňující platby 

přes mobilní telefon, placení na internetu, ale také 

např. některé dopravní podniky. 

OSOBY POSKYTUJÍCÍ PLATEBNÍ SLUŽBY OSOBY VYDÁVAJÍCÍ ELEKTRONICKÉ PENÍZE 

Přestože se instituce, poskytovatelé platebních služeb a  vydavatelé elektronických peněz řídí při své činnosti 

primárně jiným zákonem, při distribuci spotřebitelského úvěru se musí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru.  

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2009/zakon-c-284-2009-sb-3174
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2009/zakon-c-284-2009-sb-3174
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Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru 

• Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je 
právnická osoba, která je oprávněna poskytovat 
spotřebitelský úvěr .  

• Poskytovatel musí získat oprávnění k činnosti, které 
uděluje ČNB. Podmínkou je splnění řady požadavků, 
např. 

 Počáteční kapitál ve výši min. 20 000 000 Kč 

 Průhledný a nezávadný původ finančních 
zdrojů  

 Kapitál min. ve výši 5 % objemu poskytnutých 
nesplacených úvěrů ke konci kalendářního roku, 
vždy min. ve výši počátečního kapitálu.  

 Požadavky na činnost – např. administrativní 
postupy, odměňování, posouzení 
úvěruschopnosti, jednání se spotřebiteli, 
vymáhání pohledávek, pravidla komunikace, 
prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  

 Nebankovní poskytovatel může provozovat činnost spočívající v 
poskytování spotřebitelského úvěru pouze na základě oprávnění od 
České národní banky (ČNB).  

 Nebankovní poskytovatel musí požádat o udělení oprávnění 
poskytovat spotřebitelský úvěr pouze elektronicky žádostí podanou u 
ČNB. 

 ČNB rozhodne o udělení oprávnění do 4 měsíců. 

 V případě, že ČNB vyhoví žádosti, zapíše poskytovatele do registru 
oprávněných osob. O zápisu neprodleně elektronicky informuje 
žadatele. 

 Oprávnění se uděluje na dobu 5 let (trvá do konce pátého 
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl nebankovní 
poskytovatel zapsán do registru oprávněných osob). 

 Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 60 měsíců zaplacením 
správního poplatku. 

 Oprávnění nebankovního poskytovatele zaniká: 

a) zánikem právnické osoby, 

b) oznámením o ukončení činnosti (pouze elektronicky), 

c) uplynutím doby trvání  oprávnění (pokud není prodlouženo), 

d) odnětím oprávnění. 

Nebankovní poskytovatel 



Některé požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele 

 Nebankovní poskytovatel má ze zákona 
povinnost zavést a udržovat postupy a 
pravidla, která jsou vhodná z hlediska 
řádného poskytování spotřebitelského 
úvěru a z hlediska dodržování povinností 
souvisejících s bojem proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. 

 Postupy a pravidla musí být přiměřená 
povaze, rozsahu a složitosti činností 
nebankovního poskytovatele a musí 
zajišťovat řádné a plynulé poskytování 
spotřebitelského úvěru 

 Nebankovní poskytovatel spotřebitelského 
úvěru je povinen průběžně ověřovat a 
pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost 
zavedených postupů a pravidel. 

Postupy a pravidla nebankovního poskytovatele zahrnují 

a) řádné administrativní a účetní postupy, 

b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných 

zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, zprostředkovatelů 
vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků, 

c) pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti, 

d) pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění 
spotřebitelského úvěru na bydlení, 

e) pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

f) průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele 
plynoucích ze zákona a jiných právních předpisů, 

g) pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů, 

h) pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení, 

i) pravidla pro vymáhání pohledávek, 

j) pravidla vnitřní a vnější komunikace, 

k) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací, 

l) pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím je úvěr poskytován 
zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání 
stanovených zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených  
zákonem a řádný výkon jejich činnosti. 



Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru 

ZPROSTŘEDKOVATEL: 

jako podnikatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr 

TYPY ZPROSTŘEDKOVATELŮ: 

• samostatný zprostředkovatel 

• vázaný zástupce 

• zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru  

• zahraniční zprostředkovatel. 



Samostatný zprostředkovatel 

• zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě oprávnění 
k činnosti samostatného  zprostředkovatele uděleného 
ČNB, 

• zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě  

 smlouvy uzavřené s osobou/osobami oprávněnými 
poskytovat spotřebitelský úvěr, nebo 

 smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru 
uzavřené se spotřebitelem. 

 musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ 
povinnosti nahradit škodu způsobenou spotřebiteli 
porušením zákonných povinností (pojištění musí být 
sjednáno tak, aby případná spoluúčast nepřekročila vyšší 
z limitů 5000 Kč nebo 1% sjednaného limitu pojistného 
plnění),  

• zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a 
složitosti své činnosti postupy pro zjišťování a řízení 
střetu zájmů a systém vyřizování stížností, který zahrnuje 
i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování 
stížností, 

• může být při provozování činností zastoupen pouze 
pracovníkem nebo vázaným zástupcem. 

 Samostatný zprostředkovatel může provozovat činnost 
spočívající ve zprostředkování spotřebitelského úvěru pouze 
na základě oprávnění od České národní banky (ČNB).  

 Samostatný zprostředkovatel musí požádat o udělení 
oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr pouze elektronicky 
žádostí podanou u ČNB 

 V případě, že ČNB vyhoví žádosti, zapíše poskytovatele do 
registru oprávněných osob. O zápisu neprodleně elektronicky 
informuje žadatele. 

 Oprávnění se uděluje na dobu 1 rok (do konce kalendářního 
roku následujícího po roce, ve kterém byl samostatný 
zprostředkovatel zapsán do registru oprávněných osob). 

 Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením 
správního poplatku. 

 Oprávnění nebankovního poskytovatele zaniká: 
a) Smrtí fyzické osoby, 

b) Zánikem právnické osoby, 

c) oznámením o ukončení činnosti (pouze elektronicky), 

d) uplynutím doby trvání  oprávnění (není-li prodlouženo), 

e) odnětím oprávnění. 

 



Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru 

• zprostředkovává vázaný spotřebitelský úvěr 
určený k financování jím prodávaného zboží 
nebo služby (pouze spotřebitelský úvěr jiný 
než na bydlení), 

• zprostředkovává spotřebitelský úvěr 
výhradně na základě smlouvy uzavřené v 
písemné formě se zastoupeným (není 
omezen počet zastoupených), 

• při provozování činností může být 
zastoupen pouze pracovníkem, 

• musí být zapsán do registru jako 
zprostředkovatel vázaného 
spotřebitelského úvěru pro daného 
zastoupeného, 

• za správní delikt spáchaný při výkonu 
činnosti odpovídá zpravidla zastoupený (s 
výjimkami uvedenými v zákoně). 

 Zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznamuje ČNB 
zastoupený. Oznámení lze podat pouze prostřednictvím elektronické 
aplikace ČNB pro registraci subjektů. 

 ČNB na základě oznámení zapíše  zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru pro zastoupeného do registru oprávněných osob 
neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dní (není-li dle zákona osobou 
oprávněnou poskytovat spotř. úvěr, samostatným zprostředkovatelem nebo 
vázaným zástupcem – v tom případě oprávnění neudělí). 

 Oprávnění se uděluje na dobu 1 rok (do konce kalendářního roku 
následujícího po roce, ve kterém byl zprostředkovatel zapsán do registru 
oprávněných osob). 

 Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního 
poplatku. 

 Oprávnění nebankovního poskytovatele zaniká: 

a) Smrtí fyzické osoby, 

b) Zánikem právnické osoby, 

c) oznámením o ukončení činnosti (pouze elektronicky), 

d) zánikem závazku mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského 
úvěru a zastoupeným, 

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného, 

f) uplynutím doby trvání  oprávnění (není-li prodlouženo), 

g) odnětím oprávnění. 

 



Vázaný zástupce, Zahraniční zprostředkovatel 

VÁZANÝ ZÁSTUPCE 

• zprostředkovává spotřebitelský úvěr na 
základě smlouvy uzavřené v písemné formě 
výhradně pro jednoho zastoupeného 

• musí být zapsán do registru jako vázaný 
zástupce pro daného zastoupeného 

• může být při provozování činností zastoupen 
pouze pracovníkem. 

• za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti 
vázaného zástupce odpovídá zpravidla 
zastoupený (s výjimkami uvedenými v 
zákoně). 

ZAHRANIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL 
• V případě spotřebitelského úvěru jiného než na 

bydlení musí zahraniční osoba splnit všechny 
požadavky, které vyžaduje Zákon o spotřebitelském 
úvěru. 

VÍTE, ŽE… 

• V případě spotřebitelského úvěru na bydlení může 
zahraniční zprostředkovatel provozovat činnost v ČR ve 
stejném rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn 
provozovat v domovském členském státě, a to 

 prostřednictvím pobočky, nebo 

 jinak než prostřednictvím pobočky. 

• Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem 
spotřebitelského úvěru na bydlení, provozujícím svoji 
činnost v České republice prostřednictvím pobočky, 
vykonává: ČNB ve spolupráci s příslušným orgánem dohledu 

domovského členského státu.  



2. STRUKTURA, SUBJEKTY A FUNGOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU JINÉHO NEŽ NA BYDLENÍ 
2A: samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce 
PŘEHLED 

SAMOSTATNÝ 

ZPROSTŘEDKOVATEL 

VÁZANÝ 

ZÁSTUPCE 

ZPROSTŘEDKOVATEL 

VÁZANÉHO SÚ 

ZAHRANIČNÍ 

ZPROSTŘEDKO-

VATEL 

Činnost Zprostředkování SÚ Zprostředkování SÚ Zprostředkování  vázaného 

SÚ k financování jím 

prodávaného zboží/ služby 

 

 

 

 

Zahraniční osoba 

musí pro 

zprostředkování 

spotřebitelského 

úvěru jiného než na 

bydlení v ČR splnit 

všechny požadavky, 

které vyžaduje Zákon 

o spotřebitelském 

úvěru (i za 

předpokladu, že ve 

svém domácím státě 

je ke zprostředkování 

oprávněna). 

Oprávnění na 

základě 

Oprávnění k činnosti 

samostatného 

zprostředkovatele 

uděleného ČNB 

Zápis do registru 

jako vázaný zástupce 

pro daného 

zastoupeného 

Zápis do registru jako 

zprostředkovatel vázaného 

spotřebitelského úvěru pro 

daného zastoupeného 

Výkon na 

základě 

smlouvy 

- uzavřené s 

osobou/osobami 

oprávněnými poskytovat 

spotřebitelský úvěr, nebo 

- o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru 

uzavřené se spotřebitelem. 

- uzavřené v písemné 

formě výhradně pro 

jednoho 

zastoupeného 

- uzavřené v písemné formě 

se zastoupeným. 

 

Odpovědnost 

za správní 

delikty 

Musí být po celou dobu své 

činnosti pojištěn pro případ 

škody způsobené 

spotřebiteli porušením svých 

zákonných povinností 

Odpovídá zpravidla 

zastoupený plně a 

bezpodmínečně (s 

výjimkami uvedenými 

v zákoně). 

Odpovídá zpravidla 

zastoupený plně a 

bezpodmínečně (s 

výjimkami uvedenými v 

zákoně). 

 

Možnost 

zastoupení 

pracovníkem 

(zaměstnancem) nebo 

vázaným zástupcem 

pouze pracovníkem 

(zaměstnancem) 

pouze pracovníkem 

(zaměstnancem) 

 



Pravidla jednání poskytovatele a zprostředkovatele 

Poskytovatel a zprostředkovatel jsou povinni: 

- provozovat svou činnost s odbornou péčí, 

- jednat čestně, transparentně a zohledňovat práva a zájmy spotřebitele, 

- jednat tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; u vázaného zástupce a 
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru musí být z jeho jednání zřejmá osoba zastoupeného, 

- dodržovat zákonné povinnosti při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, zejména 
nepoužívat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace, 

- zajistit,  aby obsah komunikace byl podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem a byl dostačující a 
přesný a nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění, 
zejména nepoužíval formulace, které mohou u spotřebitele vyvolávat klamné očekávání týkající se 
dostupnosti spotřebitelského úvěru. 



Dohled nad finančním trhem 

• Činnost finančního trhu je regulována řadou 
pravidel ve formě právních předpisů (tzv. regulace 
trhu).  Dohled nad dodržováním pravidel a 
vyvozování důsledků z porušení představuje dohled 
nad trhem. 

• Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., 
o České národní bance orgánem vykonávajícím 
dohled nad finančním trhem v České republice.  

• ČNB provádí následující dohled 
 Dohled nad úvěrovými institucemi 
 Dohled nad kapitálovým trhem 
 Dohled v pojišťovnictví 
 Dohled nad penzijními fondy 
 Dohled nad platebními institucemi a 

institucemi elektronických peněz 
 Dohled nad směnárnami 

 Základním cílem regulace a dohledu je vytváření 
dlouhodobé stability, zachování funkčnosti a 
spolehlivosti trhů a ochrana investorů. 

Činnosti ČNB v oblasti regulace a dohledu: 

• regulatorní činnost, tj. především stanovení pravidel 
obezřetného podnikání a pravidel jednání se zákazníky, 

• licenční a povolovací činnost, tj. vydávání oprávnění 
pro vstup na finanční trh např. bankovní licence, 
oprávnění k činnosti pro dohledované subjekty, 

• dohledové činnosti, k nimž patří dohled na dálku a 
kontroly na místě, 

• ukládání opatření k nápravě při zjištění nedostatků,  
ukládání sankcí za správní delikty a přestupky na 
finančním trhu, 

• shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování 
informací  k podpoře dohledu a k informování 
veřejnosti. 

VÍTE, ŽE …. 
Je-li subjekt důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje/ 
zprostředkovává úvěry, ČNB u něj může provést kontrolu na 
místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového 
stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.  



Registr oprávněných osob 

• Česká národní banka spravuje tzv. registr 
oprávněných osob („registr“). 

• Registr je veřejně přístupný – elektronicky.  

• Slouží  spotřebiteli k ověření, zda a v jakém 
rozsahu může daný nebankovní poskytovatel nebo 
zprostředkovatel provozovat činnost.  

• Na žádost vydá ČNB elektronicky výpis z registru 
platný k danému okamžiku. 

• ČNB do tohoto registru zapisuje  subjekty, kterým 
udělila oprávnění poskytovat/zprostředkovávat 
spotřebitelský úvěr, a to: 

• Nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru, 

• Samostatného zprostředkovatele, 

• Vázaného zástupce, 

• Zprostředkovatele vázaného spotřebitelského 
úvěru, 

• Zahraničního zprostředkovatele. 

Údaje zapisované do registru  o subjektu oprávněném dle zákona: 

• identifikační údaje, 

• předmět činnosti podle tohoto zákona v rozsahu podle skupin 
odbornosti, 

• osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský 
úvěr, pro kterou je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce 
nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru činný, 

• datum vzniku oprávnění k činnosti a doba trvání oprávnění, 

• člen statutárního orgánu, ředitel, prokurista nebo jiná osoba, 
odpovědná za zprostředkování nebo zprostředkování skutečně řídí, 

• u zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení se sídlem na 
území České republiky  územní rozsah jeho činnosti, údaj o tom, zda 
je jeho činnost provozována v hostitelském členském státě; pokud 
ano, údaj o tom, zda je provozována prostřednictvím pobočky nebo 
jinak než prostřednictvím pobočky, a  adresa pobočky, je-li jeho 
činnost provozována v hostitelském členském státě prostřednictvím 
pobočky, 

• datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod, 

• přehled o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných 
opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou, 

• datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku 

• datum vstupu právnické osoby do likvidace 



Informační povinnosti vůči ČNB (plynoucí ze zákona o spotřebitelském úvěru) 

Roční výkaz činnosti 

 Nebankovní poskytovatel  zasílá ČNB údaje 
o své osobě, finanční situaci a výsledcích 
svého hospodaření. Společnost sestavuje 
k poslednímu dni kalendářního roku roční 
výkaz činnosti a ve lhůtě do 31. března 
každého roku jej předkládá ČNB. 

 Výkaz činnosti zahrnuje rozvahu, výkaz zisků 
a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů 
poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a 
objem pohledávek po splatnosti delších než 
3 měsíce vyplývajících z poskytnutých 
spotřebitelských úvěrů. 

 Výkaz činnosti zasílá společnost ve formátu 
PDF na elektronickém formuláři 
prostřednictvím internetové aplikace ČNB 
pro sběr informačních povinností. Výkaz 
činnosti musí být opatřený elektronickým 
podpisem. 

Změna údajů v registru oprávněných osob 
 Poskytovatel/zprostředkovatel zasílá ČNB bezodkladně informace o: 

 změnách údajů, které jsou zapsány v registru o společnosti, 

 změnách údajů o splnění podmínek stanovených zákonem pro 
činnost nebankovního poskytovatele, 

 rozhodnutí o úpadku nebo vstupu do likvidace. 

 Tato povinnost podle se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v 
základních registrech jako referenční údaje. 

 Oznámení uměny údajů musí obsahovat identifikační údaje společnosti a  

 specifikaci změny obsahující stávající údaj zapsaný v registru a údaj, 
který má být v registru zapsán nebo zrušen bez náhrady, 

 doklady potvrzující rozhodnutí o úpadku nebo vstupu do likvidace, 
pokud došlo k těmto skutečnostem, nebo 

 specifikace změny údaje o splnění podmínek stanovených zákonem 
pro provozování dané činnosti a podle charakteru změny doklady k 
prokázání splnění podmínky pro výkon dané činnosti. 

 Oznámení se ČNB podává elektronicky, kromě oznámení změny v údaji o 
zastoupení společnosti zástupcem nebo zprostředkovatelem, které se 
podává prostřednictvím internetové aplikace ČNB pro registraci subjektů.  

 K oznámení o změně údajů se připojí doklady prokazující dané skutečnosti.  
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Spotřebitelský úvěr - úvod 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

• Spotřebitelským úvěrem je dle zákona odložená platba, 

půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba 

poskytovaná nebo přislíbená podnikatelem člověku 

spotřebiteli.  

• Trh spotřebitelských úvěrů je součástí retailového trhu. 

VÍTE, ŽE…. 

Strana, která finanční hotovost poskytuje, z 

úvěru získává zpravidla: 

• Standardní úrok 

• Poplatek za sjednání či vedení úvěru 

• Sankční úroky či poplatky při nedodržení 

data splatnosti 

Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v 

měsíčních splátkách k určitému datu v měsíci.  

Počet splátek si volí spotřebitel podle svých 

možností a  nabídky variant poskytovatele.  

Maximální délka splatnosti spotřebitelského 

úvěru není zákonem stanovena/omezena. 

Ke splacení či zajištění spotřebitelského úvěru 

nelze využít šek ani směnku vyjma úvěru na 

bydlení, kdy je směnku možné použít jako 

přechodné zajištění do doby, než je úvěr 

zajištěn zástavním právem k nemovitosti. 

SPOTŘEBITEL 

• Spotřebitelem je koncový uživatel, fyzická osoba.  

• Může se jednat i o osobu pracující na živnostenský list,  je-

li úvěr pro jeho osobní potřebu a nikoli pro účely podnikání. 

ODBORNOST 

• Ze zákona se rozlišují tři odbornosti spotřebitelského 

úvěru: 

• Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 

• Spotřebitelský úvěr na bydlení 

• Vázaný spotřebitelský úvěr 
 



Spotřebitelské úvěry dle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru  

Spotřebitelský úvěr  na bydlení je úvěr: 
a) zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité 

věci, 
b) účelově určený k 

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

2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci, 
3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém 

družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za 
účelem získání práva  užívání bytu nebo rodinného 
domu, 

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

5. úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, 
úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem 
uvedeným v bodech 1 až 4, nebo 

6. splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné 
finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v 
bodech 1 až 5, nebo 

c) poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího 
stavební spoření.  

Vázaný  spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží 
nebo poskytnutí služby (s výjimkou spotřebitelského 
úvěru na bydlení), tj. pokud je určen výhradně k 
financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité 
služby a 
a) prodávající nebo osoba poskytující službu je zároveň 

poskytovatelem, 
b) poskytovatel využije služeb prodávajícího nebo 

osoby poskytující službu v souvislosti s uzavřením 
nebo přípravou smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr (dále jen „smlouva o 
spotřebitelském úvěru“), nebo 

c) konkrétní zboží nebo služba jsou výslovně vedeny ve 
smlouvě o spotřebitelském úvěru. 

Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení je spotřebitelský 
úvěr, který nenaplňuje definici spotřebitelského úvěru 
na bydlení a současně není vázaný na koupi zboží nebo 
poskytnutí služby dle definice vázaného 
spotřebitelského úvěru.  



Obecné dělení úvěrů 

Podle délky 

trvání 

Podle účelu 

použití úvěru 

Posle osoby 

věřitele 

Podle formy 

výplaty 

Podle zajištění 

• krátkodobé (splatné do 1 roku) 

• střednědobé (1 - 5 let) 

• dlouhodobé (nad 5 let) 

• účelové (na konkrétní účel – např. nákup dovolené, auta, vybavení atp.) 

• neúčelové (bez vazby na konkrétní účel) 

• bankovní úvěry (věřitelem je banka nebo družstevní záložna) 

• nebankovní úvěry 

• vyplácené v hotovosti - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti 

• vyplácené bezhotovostně - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet 

• úvěry nezajištěné 

• úvěry zajištěné – např. ručením, zástavním právem k nemovitosti či k jiné věci, 

zajišťovacím převodem práva či dohodou o srážkách ze mzdy či jiných příjmů.  

Úvěry obecně se dají rozlišovat podle mnoha kritérií, například: 

Podle osoby 

věřitele 

• spotřebitelské úvěry 

• úvěry poskytované osobám, které nejsou spotřebiteli 

Podle osoby 

dlužníka 



Typy spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení  

• Jsou určeny k úhradě ceny konkrétního zboží či služby (auto, dovolená, elektro apod.) 

• Může být poskytnut rovněž za účelem záměrů klienta, např. rekonstrukce bytu.  

• Výše úvěru odpovídá ceně kupovaného zboží/služby, využití na daný účel se dokládá. 

• Výše a počet splátek jsou přesně stanoveny předem. 

• Je vhodný k řešení potřeby koupě konkrétní věci či služby bez dostatečných úspor.  

• Jeho formou jsou i rozšířené Konsolidace půjček – úhrada závazků u jiných věřitelů.  

• Úvěr poskytovaný klientovi převodem na jeho bankovní účet či výplatou v hotovosti.  

• Spotřebitel nedokládá účel použití peněžních prostředků.  

• Výše a počet splátek jsou přesně stanoveny předem.  

• Je vhodný v případě potřeby finančních prostředků na různé mimořádné výdaje- 

• Někdy nazývané rychlé půjčky, jsou půjčky v malých sumách, bez ručitele, bez účelu použití 

a velmi rychle dostupné. Zpravidla jsou poskytovány nebankovními poskytovateli.  

• Jsou vyplaceny klientovi hotově nebo na bankovní účet. 

• Kreditní karta – revolvingový úvěr 

• Povolené přečerpání – tzv. kontokorent či povolený debet. 

NEJČASTĚJŠÍ TYPY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU JINÉHO NEŽ NA BYDLENÍ 

Účelové úvěry 

Speciální formy 
úvěru 

Hotovostní 
půjčky 

Neúčelové 
úvěry 



 
Speciální typy spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení 

P
O

V
O

L
E

N
É

 P
Ř

E
Č

E
R

P
Á

N
Í 

(K
O

N
T

O
K

O
R

E
N

T
) 

• Kreditní karta představuje tzv. revolvingový úvěr, tj. úvěr, který lze čerpat 
opakovaně až do výše schváleného úvěrového rámce.  

• Od kontokorentu se liší tím, že je klientovi vydána samostatná platební karta BEZ 
vazby na bankovní účet spotřebitele. Karta je navázána na úvěrový účet, na kterém 
jsou poskytnuty peněžní prostředky banky.  

• Spotřebitel prostředky úvěru čerpá z karty hotovostně prostřednictvím ATM nebo 
bezhotovostně (nákupy u obchodníků, na internetu atp.).  

• Splácí se měsíčně, a to alespoň ve výši minimální povinné splátky (zpravidla 3-5% 
čerpané částky) nebo celé čerpané částky.  

• Má většinou vyšší úrokovou sazbu než klasický spotřebitelský úvěr. 

• Kontokorentní úvěr tzv. kontokorent, je možnost jít do záporného zůstatku 
(mínusu) na běžném účtu spotřebitele (= povolené přečerpání účtu). 

• Slouží pro krátkodobé překlenutí nedostatku finančních prostředků.  
• Je stanovena maximální výše, do které je přečerpání povolené.  
• Spotřebitel jej může čerpat po vyčerpání všech svých finančních prostředků na 

účtu. 
• Kontokorent lze splácet kdykoli a čerpat opakovaně do výše úvěrového rámce. 

Spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského 
úvěru, vyplývá-li tato možnost ze smlouvy.   

K
R

E
D

IT
N

Í 

K
A

R
T
A

 

VÍTE, ŽE…. 

Kreditní kartu i kontokorent 
lze čerpat opakovaně až do 

výše schváleného úvěrového 
rámce.  

Kreditní karta má zpravidla 
bezúročné období, po které 

lze čerpat prostředky bez 
placení úroků.  

Splácí se měsíčně.  

Splátky nejsou přesně 
stanoveny předem – odvíjí se 

od toho, kolik peněz 
spotřebitel v daném období 

použije a od předchozích 
splátek spotřebitele.  



Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou 

TYP KARTY DEBETNÍ KREDITNÍ 
účet, k němuž je navázána běžný účet technický úvěrový účet 

úvěr 
ano, ale pouze pokud je sjednán k účtu kontokorent (povolené 

přečerpání běžného účtu) 
ano, vždy (kreditní karta je tzv. revolvingový úvěr) 

prostředky, které čerpá 
vlastní prostředky spotřebitele, které jsou na běžném účtu, po 

jejich vyčerpání lze kartou čerpat prostředky z kontokorentu, je-li 
k danému běžnému účtu sjednán 

úvěrové prostředky banky 

max. limit, do kterého lze 
čerpat 

do výše disponibilního zůstatku na běžném účtu resp. do výše 
sjednaného povoleného přečerpání (kontokorentu)  

do výše schváleného úvěrového limitu 

smluvní vztah 
smlouva o vedení běžného účtu, případně smlouva sjednávající 

možnost přečerpání, smlouva o vydání debetní karty 
smlouva o spotřebitelském úvěru 

splatnost 
v případě čerpání vlastních prostředků spotřebitel nic nesplácí, v 

případě čerpání kontokorentu splácí průběžně, maximálně 
zpravidla měsíčně (dle smluvních podmínek) 

splácí se zpravidla měsíčně 

úroková sazba 

ve smlouvě o vedení běžného účtu může být stanovena kreditní 
úroková sazba (zhodnocení zůstatku spotřebitele na účtu = výnos 

ro spotřebitele), případně debetní úroková sazba pro možnost 
čerpat prostředky v rámci kontokorentu (náklad spotřebitele - 

úrok za zapůjčené peníze) 

úroková sazba je stanovena vždy a stanoví náklad/cenu, 
za kterou banka či psokytovatel kreditní karty 

spotřebiteli poskytuje úvěrové peněžní prostředky 
čerpané kartou 

bezúročné období 

na běžném účtu se úroky neplatí, jelikož se jedná o prostředky 
spotřebitele -  to neplatí v případě sjednaného kontokorentu, 

kde je úroková sazba sjednána ve smlouvě - kontokorent 
zpravidla bezúročné období nenabízí a čerpané prostředky jsou 

úročeny od momentu jejich čerpání 

kreditní karta má zoravidla bezúročné období, tj. ve 
které spotřebitel za předpokladu splacení celé čerpané 
částky neplatí žádné úroky. V případě nesplacení celé 

částky v bezúročném období jsou spotřebiteli 
naúčtovány úroky z čerpaného objemu peněz.  



Typy spotřebitelského úvěru na bydlení  

Podle délky 

trvání 

Podle účelu 

použití úvěru 

• krátkodobé (splatné do 1 roku) 

• střednědobé (1 - 5 let) 

• dlouhodobé (nad 5 let) 

• účelové (na konkrétní účel – koupě/rekonstrukce/výstavba nemovitosti) 

• neúčelové (bez vazby na konkrétní účel – tzv. Americká hypotéka) 

• bankovní úvěry (věřitelem je banka) 

• úvěry poskytnuté stavební spořitelnou – tzv. úvěry ze stavebního spoření. Lze je použít na 
financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření nebo jemu blízkých osob.   

• nebankovní úvěry – úvěry poskytnuté nebankovními společnostmi 

Spotřebitelský úvěr na bydlení se dá rozlišovat podle mnoha kritérií, například: 

Podle osoby 

věřitele 

• řádné úvěry 

• překlenovací úvěry (dočasné finanční řešení situace spotřebitele při přechodu k jinému 

spotřebitelskému úvěru na bydlení a který nemá pevně stanovenou dobu trvání, nebo má 

být splacen během 12 měsíců) 

Podle 

charakteru 

úvěru 



 
Rizika spotřebitelského úvěru 

ÚVĚROVÉ RIZIKO (poskytovatele) 

• Nejvýznamnější riziko úvěrových obchodů 

• Riziko neschopnosti dlužníka dostát svým 

závazkům – splatit úvěr, zaplatit úroky atp. 

• Finanční instituce aktivně řídí úvěrové riziko, např. 

oddělením neslučitelných funkcí, omezením 

subjektivity při rozhodování, důkladným 

posouzením bonity klienta, monitoringem splácení 

atp. 

• Součástí prevence úvěrového rizika je i sdílení 

informací v registrech klientských informací. 

• Nezbytné je měření a sledování úvěrového rizika, 

pravidelná analýza portfolia atd.  

DALŠÍ RIZIKA 

• Úrokové riziko -   vzniká z možností změn tržních úrokových 

sazeb vzhledem k sazbě, za kterou byl úvěr poskytnut. 

• Měnové riziko – riziko změny kursu měny, v níž je úvěr 

poskytnut (u spotřebitelského úvěru se týká především úvěru 

na bydlení poskytnutém v cizí měně). 

• Likviditní riziko znamená, že banka nebude mít dostatečná 

aktiva k uspokojení potřeb vkladatelů i dlužníků, případně že 

bude muset potřebná aktiva „draze“ nakupovat. 

• Operační riziko  představuje riziko chyb interních systémů 

nebo osob, které s nimi pracují, např.  nedodržení postupů, 

chybná dokumentace atp. 

• Modelové riziko je riziko ztráty způsobené aplikací či 

chybných předpokladech modelu.  

• Riziko z nekalých spekulací a podvodů je možnost ztrát z 

nekalé činnosti bankovních zaměstnanců a klientů.   

• Riziko poradenské představuje riziko špatně poskytnuté rady 

a doporučení, které s sebou nese také reputační riziko, ztrátu 

klientely i případné sankce. 

RIZIKO PŘEDLUŽENÍ (spotřebitele) 

• Riziko sjednání více spotřebitelských úvěrů s 

pevnou zápůjční sazbou spotřebitelem  v domácí 

měně, které překračují možnosti spotřebitele 

splácet (spotřebitel je předlužen)  



REGULACE A PRAVIDLA ÚVĚROVÁNÍ 
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   Základní pojmy regulace a pravidel úvěrování 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) = 

celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené 

jako roční procento z celkové výše spotřebitelského 

úvěru, které se počítá podle příslušného vzorce . 

Celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit = 

součet celkové výše spotřebitelského úvěru a 

celkových nákladů spotřebitelského úvěru 

Celkové náklady spotřebitelského úvěru = 

veškeré náklady včetně úroků, provizí, daní, 

poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění 

a veškerých dalších plateb, které spotřebitel musí 

zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a 

které jsou poskytovateli známy, s výjimkou nákladů 

na notáře, 

Celková výše spotřebitelského úvěru = souhrn 

všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici, 

!!!! RPSN, celková částka, celkové náklad i celková výše úvěru  
musí být vždy uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském 

úvěru i v předsmluvních informacích!!!!! 

• Do celkových nákladů se započítávají všechny náklady  
úvěru s výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v 
důsledku neplnění smluvních povinností (sankce, pokuty…) 
pří. jiných nákladů než kupní ceny, které je spotřebitel 
povinen zaplatit bez ohledu, zda je transakce uskutečněna s 
využitím spotřebitelského úvěru nebo bez jeho využití 
(zejména správní poplatky spojené se zápisem 
vlastnického práva do katastru nemovitostí).  

• Do celkových nákladů úvěru se započítávají náklady na 
ocenění nemovité věci, je-li pro získání spotř. úvěru 
nezbytné, náklady na zápis zástavního práva do katastru 
nemovitostí,  náklady na doplňkové služby, je-li jejich 
sjednání povinné pro získání úvěru.  

• Výpočet RPSN úvěru je založen na předpokladu, že úvěr 
bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel a 
spotřebitel splní řádně své povinnosti. 



Jak vypadá vzorec pro výpočet RPSN (není třeba se učit nazpaměť) 



 
Zásady a základní parametry úvěrového vztahu 

Finanční instituce se při úvěrových obchodech 

řídí primárními zásadami: 

• BEZPEČNOST – banka má odpovědnost vůči 

vkladatelům, jejichž peníze investuje formou 

poskytování úvěrů, musí proto pečlivě 

ověřovat ÚVĚRUSCHOPNOST žadatele 

• LIKVIDITA – banka musí stále dbát na 

zajištění likvidity, a proto nemůže nikdy 

poskytnout všechny cizí a vlastní prostředky, 

ale musí si ponechat část prostředků jako 

likvidní rezervu   

• RENTABILITA – banky cílí na dosažení co 

nejuspokojivější marže z úvěrového obchodu, 

tedy musí porovnávat  nákladovou a 

výnosovou úrokovou sazbu 

VÍTE, ŽE…… 
Zápůjční úroková sazba se stanovuje dle nákladové úrokové sazby, bonity žadatele a typu úvěrového produktu. 

• Spotřebitelský úvěr se poskytuje na základě písemné 

smlouvy a předsmluvních podmínek, které obsahují 

informace týkající se poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. 

• Smlouva se sjednává přímo s věřitelem 

(poskytovatelem) nebo prostřednictvím zástupce.  

• Smlouva může být sjednána za fyzické přítomnosti 

obou stran, korespondenčně (pošta, kurýr) nebo 

prostřednictvím prostředků komunikace na dálku 

(internet). 

• Při posouzení žádosti o poskytnutí úvěru je prověřována 

bonita a úvěruschopnost žadatele (ověření totožnosti):  

 ověření totožnosti žadatele - předložení občanského 

průkazu či jiného identifikačního dokladu 

 Informace a/nebo doložení příjmů  

 Možnost nahlížet do klientských databází a registrů 

úvěrových informací pro posouzení bonity žadatele 



 
Základní povinnosti smluvních stran 

Poskytovatel/zprostředkovatel je před sjednáním úvěru povinen: 

•  Informovat žadatele především o: 

• Parametrech nabízeného produktu (poplatky, zápůjční úroková sazba, RPSN, počet a výše splátek, 

bezúročné období, způsob a termín splácení a další podstatné informace)  

• Doplňkových produktech a službách (např. o pojištění neschopnosti splácet)  

• Podmínkách ukončení úvěrové smlouvy 

• Sankcích v případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy  

• Poskytnout zákonné informace o poskytovateli/zprostředkovateli a o základních charakteristikách úvěru, 

a to prostřednictvím osobního sdělení, informačních materiálů, webových stránek či jiným způsobem. 

• Poskytnout spotřebiteli v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat základní informace o úvěru, a to s 

dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o úvěru nebo před závazným návrhem na uzavření smlouvy 

s žadatelem. Všechny informace musí být stejně výrazné a srozumitelné žadateli. 

• Poskytnout náležité vysvětlení informací včetně objasnění použitých výrazů a pojmů, obsahu a souvislostí 

finančních parametrů, ideálně s názornými příklady a výpočty. 

• Zprostředkovatel je povinen spotřebitele informovat v předstihu o výši nebo způsobu stanovení odměny, 

kterou poskytovatel zaplatí zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru.  

VÍTE, ŽE…… 
I žadatel má  při žádosti o úvěr zákonné povinnosti, a to předložit úplné, přesné a pravdivé údaje a platné doklady.  



PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A 
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Předsmluvní informace  

• Poskytovatel je ze zákona povinnen poskytnout spotřebiteli před sjednáním smlouvy o úvěru: 

 Zákonem stanovený rozsah a formu informací 

 Náležité vysvětlení poskytnutých informací tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o 
spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.  

Je-li spotřebitelský úvěr zprostředkováván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli 
informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen poskytovatel.  Splní-li povinnost poskytnout informace a 
náležité vysvětlení zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnil i poskytovatel (a naopak).  

Povinnost poskytnout informace a vysvětlení předsmluvních informací se nevztahuje na zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru (v tomto případě má povinnost vždy poskytovatel).  

„Náležité vysvětlení“ vyžaduje vysvětlení předsmluvních 
informací: 

 včetně důsledků prodlení s plněním povinností 
spotřebitele z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

 a základních informací o jednotlivých nabízených 
produktech a jejich dopadech na spotřebitele, 

  v případě doplňkových služeb s nimi svázaných též 
vysvětlení následků pro spotřebitele spojených se 
samostatným ukončením jejich čerpání. 

Zákon v příloze uvádí vzor formy poskytování 
předsmluvních informací ve formě tzv. Formuláře pro 
standardní informace o spotřebitelském úvěru (samostatně 
pro úvěr jiný než na bydlení a pro úvěr ve formě 
přečerpání).  

Pro úvěr na bydlení zákon nevyjmenovává nezbytný rozsah, 
ale přímo vyžaduje poskytování předsmluvních informací 
ve formě Evropského standardizovaného informačního 
přehledu tak, jak je uveden v příloze zákona. 



Předsmluvní informace – rozsah informací pro ÚVĚR JINÝ NEŽ NA BYDLENÍ 

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, musí být spotřebiteli poskytnuty informace o 

a) druhu spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktních údajích poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele 

c) celkové výši úvěru a podmínkách jeho čerpání, 

d) době trvání úvěru, 

e) zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití úvěru (odložená platba, vázaný spotřebitelský úvěr), 

f) zápůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití sazby, změnu sazby a další povinné informace  

g) celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, roční procentní sazbě nákladů a její vysvětlení (reprezentativní příklad),  

h) výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám 

i) platbách za vedení účtu/ů pro platební transakce a čerpání(je-li povinné), platbách za používání platebních prostředků atp. 

j) případné povinnosti spotřebitele hradit notáři náklady spojené s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

k) případné povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě , je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání úvěru nebo 
příslušných podmínek úvěru, 

l) stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele a další dopady 

m) případném požadovaném zajištění, 

n) právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

o) právu na předčasné splacení úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení, 

p) právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti 
spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi, 

q) právu spotřebitele na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru,  

r) době, po kterou je poskytovatel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy/návrhem na uzavření  smlouvy o úvěru, a 



 
Požadavky na smlouvu 

Forma smlouvy 

Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat všechny 

povinné informace dle zákona (viz následující 2 slidy)!  

 

Poskytnutí smlouvy spotřebiteli 

• Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o 

spotřebitelském úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po 

uzavření této smlouvy. 

• V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předloží 

poskytovatel  nebo zprostředkovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být 

obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy. 

 

NESPLNĚNÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK NA OBSAH ČI FORMU SMLOUVY MÁ ZÁSADNÍ 

DOPADY NA MOŽNOSTI POSKYTOVATELE!! 
 



 
Informace povinně poskytované ve smlouvě o spotřebitelském úvěru 1/2 

a) druh spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktní údaje smluvních stran, příp. zprostředkovatele (poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, příp. adresu pro 
doručování elektronické pošty…) 

c) celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání, 

d) dobu trvání spotřebitelského úvěru, není-li to možné, způsob jejího určení, 

e) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, jde-li o spotřebitelský 
úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr, 

f) zápůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a popřípadě údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční 
úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu 
zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé zápůjční úrokové sazby, uvádějí se tyto informace o 
všech zápůjčních úrokových sazbách, 

g) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celkovou 
částku, kterou má spotřebitel zaplatit, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku předpokládaného uzavření 
smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

h) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a popřípadě způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným 
částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení; pokud u spotřebitelského úvěru na bydlení není možné k 
okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení určit výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel 
provést, uvede poskytovatel podmínky, na nichž výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, závisí,  

i) informaci o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření kdykoliv během trvání závazku  
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j) soupis uvádějící doby a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové platby, mají-li být 
tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny, 

k) případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a 
čerpání, jejich výši, je-li poskytovateli známa, a podmínky, za nichž lze tyto platby změnit, ledaže je otevření účtu 
nepovinné, povinnost spotřebitele hradit platby za používání platebních prostředků pro platební  transakce i čerpání, 
jejich výši, je-li poskytovateli známa, a veškeré další platby vyplývající ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

l) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 
a podmínky  pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele, 

m) informaci o případných nákladech na služby notáře či jiných obdobných nákladech a jejich výši, je-li poskytovateli známa, 

n)  požadavek na případné zajištění nebo pojištění,  

o) informaci o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení a lhůtě, během níž může být 
toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva,  

p) Informaci o právech souvisejících se zánikem vázaného spotřebitelského úvěru, 

q) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých 
nákladů a u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení informaci o způsobu jejich stanovení, 

r) informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu, 

s) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra, 

t) označení příslušného orgánu dohledu a 

u) informaci, zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru 
povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru. 



 
Informace povinně poskytované ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru 

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí vždy obsahovat tyto informace: 

a) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro 
doručování elektronické pošty, 

b) informaci o výši odměny placené spotřebitelem; pokud není výše odměny zprostředkovateli v okamžiku uzavření 
smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru známa, uvede zprostředkovatel způsob výpočtu své odměny, 

c) informaci o splatnosti odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, 

d) informace o úvěru, o jehož uzavření prostřednictvím zprostředkovatele má spotřebitel zájem, zejména 

1. druh spotřebitelského úvěru, 

2. dobu trvání spotřebitelského úvěru, 

3. celkovou výši spotřebitelského úvěru, 

4. podmínky čerpání spotřebitelského úvěru, 

5. počet, četnost a nejvyšší výši měsíčních splátek, 

6. nejvyšší celkové náklady spotřebitelského úvěru, které je spotřebitel ochoten nést s uvedením nejvyšší zápůjční 
úrokové sazby, údaje, o kolik procent je spotřebitel ochoten přeplatit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru za 
dobu jeho trvání a následně vypočtenou roční procentní sazbou nákladů, 

e) informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy a 

f) veškeré důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele při plnění závazku ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského 
úvěru. 



 
Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru 

• Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní 

sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, nebyla-li ohledně některé z 

těchto informací dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebylo-li písemné vyhotovení smlouvy 

obsahující tyto informace poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, 

platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření 

smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných 

platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží. 

 

• Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, která je nižší, než 

odpovídá informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, snižuje se celková částka, kterou 

má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídala zápůjční úrokové sazbě uvedené ve smlouvě o spotřebitelském 

úvěru. Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel 

zaplatit, která je nižší, než odpovídá informaci o zápůjční úrokové sazbě, snižuje se zápůjční úroková 

sazba tak, aby odpovídala celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, uvedené ve smlouvě o 

spotřebitelském úvěru. 
 



 
Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru 

• Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní 

sazbě nákladů, která je nižší, než odpovídá skutečnosti, snižuje se 

zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, 

aby odpovídaly roční procentní sazbě nákladů uvedené ve smlouvě o 

spotřebitelském úvěru. 

 
 

• Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem písemnou informaci o  

• některém právu věřitele vůči spotřebiteli nebo o podmínkách, za kterých může věřitel toto právo 

uplatnit, platí, že věřitel toto právo nemá, 

• některé povinnosti spotřebitele vůči věřiteli nebo o podmínkách, za kterých je spotřebitel 

povinen tuto povinnost splnit, platí, že spotřebitel tuto povinnost nemá, 

• podmínkách, za kterých může spotřebitel uplatnit některé právo vůči věřiteli, platí, že 

spotřebitel může toto právo vykonat, i když tyto podmínky nejsou splněny. 
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Informace týkající se  zprostředkovatele 

Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním úvěru poskytne spotřebiteli informace o 

a) tom, zda je samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktních údajích zprostředkovatele a zastoupeného, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu 
pro doručování elektronické pošty; uvede přitom, zda zastupuje poskytovatele nebo zprostředkovatele,  

c) registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, registrační číslo a postup ověření registrace 
zprostředkovatele v registru, 

d) poskytování rady podle zákona a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází, 

e) zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou, 

f) výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou 
o spotřebitelském úvěru na bydlení; není-li tato výše dosud známa, informuje zprostředkovatel spotřebitele o tom, že bude skutečná 
částka později uvedena v předsmluvních informacích, 

g) výši odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, není-li to možné, způsob jejího výpočtu; zprostředkovatel sdělí spotřebiteli, 
že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby, 

h) oprávnění spotřebitele vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení 
poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel 

zprostředkovává, 

i) interním mechanismu vyřizování stížností, 

j) možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra 

k) orgánu dohledu. 

Výši odměny je zprostředkovatel pro účely výpočtu RPSN na spotřebitelský úvěr povinen sdělit také poskytovateli. 



Informační povinnost vůči spotřebiteli 
 Informace, které musí poskytovatel trvale zpřístupnit spotřebiteli (o aktuálně nabízených produktech)  

Informace musí poskytovatel zveřejnit trvale - v listinné podobě, 
na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových 
stránkách 
 

a) kontaktní údaje, zejm. poštovní adresu pro doručování, telefonní 

číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty, 

b) údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění 

k činnosti, 

c) údaje o interním mechanismu vyřizování stížností, 

d) údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

prostřednictvím finančního arbitra, 

e) údaje o orgánu dohledu, 

f) obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, 

včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za 

účelem posouzení jeho úvěruschopnosti, 

g) informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1, 

h) účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné 

informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není 

omezen, 

i) formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je 

vyžadováno, 

j) příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru,  

k) typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem 

vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro 

spotřebitele, 

l) je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně 

vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o 

spotřebitelském úvěru v cizí měně, 

m) reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, 

celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné 

spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů, 

n) případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů 

spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se 

smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit, 

o) možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, 

četnosti a výše pravidelných splátek, 

p) je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení 

spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru 

nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru, 

q) podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru, 

r) případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z 

tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění 

povinen provést spotřebitel, 

s) informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související 

se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro 

získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně 

informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na 

nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele, a 

t) upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se 

smlouvou o spotřebitelském úvěru. 



Reklama 

Povinné informace uváděné v reklamě 

Reklama na spotřebitelský úvěr, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o                                                                

jeho nákladech, musí obsahovat REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD, který obsahuje: 

 roční procentní sazbu nákladů (RPSN) - neplatí pro úvěr ve formě přečerpání nebo splatný do 3 měsíců 

 zápůjční úrokovou sazbu a rozlišení, zda jde o pevnou nebo pohyblivou sazbu nebo kombinaci obou,  

 údaje o veškerých poplatcích, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru, 

 celkovou výši spotřebitelského úvěru, 

 výši jednotlivých splátek, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení i jejich počet, 

 celkovou částku splatnou spotřebitelem, 

 dobu trvání spotřebitelského úvěru, 

 v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu                                             

jejich cenu a výši případné zálohy,  

 informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě k úvěru, zejména pojištění                                                       

(je-li to podmínkou pro získání úvěru za nabízených podmínek)  

Reklama na úvěr v cizí měně musí obsahovat upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit výši 

splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.  

Při kontaktu se spotřebitelem nesmí být využito telefonní číslo s vyšší než běžnou sazbou  (pokud by pro 

spotřebitele znamenalo účtování poplatků vyšších než je standardní cena ´hovoru) 



Informace poskytované při sjednávání smlouvy o úvěru formou hlasové komunikace 

Probíhá-li se spotřebitelem před poskytnutím návrhu smluvních podmínek jednání o úvěru výlučně formou hlasové 
telefonní komunikace, musí být spotřebiteli prostřednictvím  telefonní komunikace poskytnuty alespoň informace o*: 

celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání, 

době trvání spotřebitelského úvěru, 

zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě 
spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru, 

 zápůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a popřípadě o jakémkoliv indexu nebo 
referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu a době, podmínkách a postupu pro změnu 
zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se informace o všech 
zápůjčních úrokových sazbách, 

 celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,  

 roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr,  

výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým 
dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení.  

*neplatí v případě spotřebitelského ve formě přečerpání a spotřebitelského úvěru na bydlení. V případě spotřebitelského 
úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace v rozsahu dle definice zákona uvedené v evropském 
standardizovaném informačním přehledu.  



Informace poskytované během trvání smlouvy 

Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru 

ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis obsahující informace o 

a) období, ke kterému se informace podle písmen b) až h) vztahují, 

b) částce a datu čerpání spotřebitelského úvěru, 

c) zůstatku z předchozího období a jeho datu, 

d) novém zůstatku, 

e) datu a výši úhrad provedených spotřebitelem, 

f) použité zápůjční úrokové sazbě, 

g) veškerých platbách se spotřebitelským úvěrem souvisejících, zaplacených v daném období a 

h) minimální částce, která má být spotřebitelem zaplacena. 

 

 Vyplývá-li ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou trvání umoření jistiny spotřebitelského úvěru, 

poskytne poskytovatel spotřebiteli na požádání kdykoliv za trvání tohoto smluvního vztahu tabulku umoření uvedenou 
v příloze k zákonu. 
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Pravidla odměňování 

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli/ zprostředkovateli  

právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou případů uvedených v zákoně (právo na 

náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a účelně 

vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru). 

1. Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí/ má podílet na poskytování/ zprostředkování 
spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost. 

2. Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí odměny za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru odvozovat od 
získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou. 

3. Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského 
úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu, nesmí současně (ohledně stejného úvěru)  jednat jménem a na 
účet poskytovatele a pobírat od něj odměnu. 

Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o:  
• výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se 

smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení (nebo o tom, že skutečná částka bude uvedena v předsmluvních 
informacích)  

• výši odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, není-li to možné, způsob jejího výpočtu 
• tom, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby (ohledně 

stejného úvěru).  
• Informace poskytne bezplatně v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 



Zákaz pobídek 

Co se rozumí pobídkou? 

- neobvyklá úplata za poskytovanou službu 

nebo 

- jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody 

finanční, materiální (dar, věc, poukaz atp.) 

nebo nemateriální povahy (služba, 

protislužba, jakákoli výhoda atp.)  

Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností  

přijmout, nabídnout nebo poskytnout 

platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (tzv. „pobídku“), 

která může vést k porušení zákonných povinnosti.  
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Pravidla uchovávání dokumentů a záznamů 

Poskytovatel a zprostředkovatel při 

poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru pořizují dokumenty 

nebo jiné záznamy v rozsahu, který je 

nezbytný pro hodnověrné osvědčení 

řádného plnění zákonných povinností. 

 

Tuto povinnost má i právní nástupce 

poskytovatele nebo zprostředkovatele a ten, 

jehož oprávnění k činnosti zaniklo nebo bylo 

zrušeno. 

Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a 

záznamy po dobu nejméně: 

• 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k 

jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy 

vznikly, nebo 

• 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o  poskytnutí 

spotřebitelského úvěru zamítnuta.                              

POZOR: Povinnost uchovávat dokumenty a záznamy je i 

v případě zamítnutých žádostí! 

. 

Záznam komunikace se spotřebitelem se pořizuje písemně 

nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum 

komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a 

obsah komunikace. 



Pravidla uchovávání dokumentů a záznamů 

Zprostředkovatel uchovává zejména: 

a) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, 

b) dokumenty a jiné záznamy týkající se 

zprostředkování spotřebitelského úvěru, byly-li 

pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě, 

popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí 

smluvního vztahu, 

c) záznamy z jiné komunikace mezi 

zprostředkovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, 

změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li 

pořízeny a je-li z této  komunikace zřejmá totožnost 

spotřebitele, a 

d) dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) 

a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce. 

Zprostředkovatel  je dle zákona dokumentaci povinen 

uchovávat pouze v případě, že tak nečiní poskytovatel. 

Poskytovatel uchovává zejména: 

a) smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

b) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se 

posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, včetně údajů 

o spotřebiteli, které poskytl do databáze 

c) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se 

poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského 

úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté 

radě, záznamu o indexu, popřípadě obchodní 

podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu, 

d) záznamy z jiné komunikace mezi poskytovatelem a 

spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik 

spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, a je-li z této 

komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a 

e) dokumenty nebo jiné záznamy uvedené v 

písmenech c) a d), pokud jeho jménem jednal jeho 

vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného 

spotřebitelského úvěru. 
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Pravidla poskytování rady podle zákona 

Rada poskytovaná spotřebiteli musí vycházet z 

• ANALÝZY  
 aktuální finanční situace spotřebitele, jeho požadavků, 

cílů a potřeb 

 rizik, kterým může být spotřebitel vystaven po celou 

dobu trvání spotřebitelského úvěru, 

• VÝBĚRU Z DOSTATEČNÉHO POČTU VHODNÝCH 

PRODUKTŮ  

Poskytovatel/ zprostředkovatel je povinen sdělit spotřebiteli, z 

kterých produktů kterých poskytovatelů výběr nabídky vychází.  

Jaké produkty musí výběr obsahovat? 

• samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný 

zástupce vychází z produktů dostupných na 

trhu, 

• poskytovatel a jeho vázaný zástupce vychází z 

produktů dostupných alespoň z vlastní nabídky 

poskytovatele, 

• zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru 

vychází z produktů dostupných alespoň z 

nabídky všech poskytovatelů, které zastupuje. 

Poskytovatel nebo zprostředkovatel je povinen předat spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat 

záznam o poskytnuté radě, který obsahuje 

• požadavky, cíle a potřeby spotřebitele související s daným spotřebitelským úvěrem, 

• důvody, na kterých poskytovatel nebo zprostředkovatel zakládá svou radu týkající se uzavření vhodné smlouvy o 

spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy, 

• vysvětlení dopadu uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy na 

spotřebitele, včetně souvisejících rizik, a  

• analýzu (viz výše). 
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Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení 

• Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli 
sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

• Odstoupit lze v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou ve smlouvě o úvěru o právu na odstoupení.  

• Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno poskytovateli v listinné  podobě 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. 

• V případě odstoupení je spotřebitel povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne 
odeslání odstoupení, zaplatit 

a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru, 

b) úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode 
dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a 

c) případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným 
výkonem veřejné správy. 

• Pokud poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi  třetí osobou a poskytovatelem poskytuje doplňkovou 
službu související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, odstoupením od této smlouvy zaniká i závazek ze smlouvy o 
doplňkové službě. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od 
smlouvy došlo. 

• Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, 
ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo 
smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.  

• Od spotřebitelského úvěru na bydlení odstoupit nelze. 

 



Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru 

• Spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez 
jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k 
uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.  

• V případě, že smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru neobsahuje informace vyžadované zákonem, 
lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy zprostředkovatel poskytl spotřebiteli chybějící 
informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 

• Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru lze odstoupit v písemné formě, a to v souladu s 
informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za 
zachovanou, je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty. 

• Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy od počátku ruší. 

• Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona, 
nepoužijí se ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách 
uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. 

 



 
Předčasné splacení úvěru - obecně 

• Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání 
spotřebitelského úvěru.  

• Spotřebitel má v případě předčasného splacení právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a 
dalších nákladů, které by byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení.  

• Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením (kromě výjimek stanovených zákonem – 
viz dále). 

• Ustanovení zákona o předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na smlouvy o 
spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s 

a) pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode nejbližší refixace úrokové sazby nebo 
b) variabilní zápůjční úrokovou sazbou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 



 
Předčasné splacení – náhrada účelně vynaložených nákladů 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR JINÝ NEŽ NA BYDLENÍ 

• Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li 
doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok resp. 0,5% v případě 
kratší doby než rok. 

• Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout  částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od 
předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.  

• Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo 
provedeno: 

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění 
splacení spotřebitelského úvěru, 
b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání, 
c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba.  



 
Předčasné splacení – náhrada účelně vynaložených nákladů 

Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné 
splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno: 

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění 

splacení spotřebitelského úvěru, 

b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou 
možnosti přečerpání, 

c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční 
úroková sazba,  

d) do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil 
novou výši zápůjční úrokové sazby,  

e) v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity 
spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o 
spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela 
nebo partnera, pokud tato skutečnost vede 

k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet 
spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo 

f) do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 
měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy 

o spotřebitelském úvěru na bydlení. 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR NA BYDLENÍ 

• Specifická úprava náhrady účelně vynaložených nákladů v 
zákoně pouze u předčasného splacení úvěru na bydlení v 
souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba 
nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno 
tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr 
zajištěn: 

• Spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně 
splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o 
spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, 
přičemž  

• věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů dle 
zákona, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně 
splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však 
částku 50 000 Kč, 

• v ostatních případech předčasného splacení zákon výši 
náhrady účelně vynaložených nákladů neomezuje. 

• Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout  částku úroku, 
kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení 
do skončení spotřebitelského úvěru.  
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Možnosti ukončení spotřebitelského úvěru 

• Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět 
spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou. 

• Výpovědní doba běží pouze tehdy, byla-li 
sjednána, a nesmí být delší než 1 měsíc.  

• Za podání výpovědi nesmí být poskytovatelem 
požadována úplata. 

• Poskytovatel je oprávněn, je-li to sjednáno ve 
smlouvě o spotřebitelském úvěru, vypovědět v 
písemné formě spotřebitelský úvěr sjednaný na 
dobu neurčitou, a to v listinné podobě nebo na 
jiném trvalém nosiči dat.  

• Výpovědní doba nesmí být kratší než 2 měsíce. 

• Je-li to dohodnuto ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené na dobu neurčitou, může poskytovatel 
spotřebiteli z objektivních důvodů ukončit oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr.  

• O této skutečnosti a důvodech, které ho k tomu vedou, musí poskytovatel spotřebitele informovat 
předem; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti. 

• Informaci poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.  

Výpověď spotřebitelského úvěru 

Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru 



 
Zánik vázaného spotřebitelského úvěru 

• Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby 
je plně nebo částečně hrazena vázaným spotřebitelským úvěrem, vázaný spotřebitelský úvěr zaniká.  O této 
skutečnosti je spotřebitel povinen poskytovatele informovat.  

• Zánik vázaného spotřebitelského úvěru nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí ze strany 
poskytovatele nebo třetí osoby. 

• Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků 
komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit poskytovateli 
poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena. 

• Poskytovatel ručí za peněžitý dluh prodávajícího nebo poskytovatele služby vůči spotřebiteli, jestliže 
prodávající nebo poskytovatel služby tento dluh uznal v písemné formě co do důvodu a výše, nebo jestliže 
pohledávka odpovídající tomuto dluhu byla přiznána rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Zánik vázaného spotřebitelského úvěru 
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Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související pravidla 

Poskytovatel posoudí úvěruschopnost 

spotřebitele  

KDY: 

• před uzavřením smlouvy o úvěru nebo 

• před změnou závazku, tj. významným 

navýšením celkové výše úvěru  

CO: 

• na základě nezbytných, spolehlivých, 

dostatečných a přiměřených informací 

získaných od spotřebitele. 

JAK: 

• Poskytovatel posuzuje zejména schopnost 

spotřebitele splácet sjednané splátky úvěru, a to 

na základě porovnání příjmů a výdajů a 
způsobu plnění dosavadních dluhů 

!!!  

Poskytovatel poskytne úvěr jen tehdy, 

pokud z posouzení úvěruschopnosti 

spotřebitele vyplývá, že je schopen 

spotřebitelský úvěr splácet. 

!!! 
 

Posouzení úvěruschopnosti 

spotřebitele znamená 

 posouzení jeho schopnosti splácet 
spotřebitelský úvěr. 



Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele – poskytované informace  

Poskytovatel/ zprostředkovatel: 

• před poskytnutím rady nebo posouzením 

úvěruschopnosti spotřebitele zveřejní nebo 

sdělí, jaké informace a doklady musí 

spotřebitel poskytnout a kdy je má 

poskytnout. 

• požaduje přiměřené a nezbytné informace. 

Žádá-li poskytovatel o tyto informace 

prostřednictvím zprostředkovatele, zprostředkovatel 

vyžádané informace předá poskytovateli. 

Spotřebitel 

• poskytne úplné a pravdivé informace a 

• je-li to nezbytné,  je povinen poskytnuté informace na 

žádost poskytovatele/zprostředkovatele vysvětlit, 

popřípadě doplnit.  

• musí být dopředu upozorněn, že pokud úplné a 

pravdivé informace neposkytne (nebo je na žádost 

nevysvětlí a/nebo nedoplní), a poskytovatel proto 

nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, 

poskytovatel spotřebitelský úvěr neposkytne.  

Poskytovatel a zprostředkovatel  je povinen za 

účelem posouzení úvěruschopnosti ověřit 

informace způsobem přiměřeným dané situaci. 

Je-li to nezbytné, použije k ověření také 

nezávisle ověřitelné údaje. 

VÍTE, ŽE...  

Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení 
nemůže být zrušen pouze proto, že informace poskytnuté 
spotřebitelem před uzavřením smlouvy byly neúplné. 

 POZOR: To neplatí, pokud spotřebitel vědomě poskytl 
neúplné informace nebo vědomě poskytl informace 
nepravdivé. 



Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele 

• Spotřebitel může uplatnit námitku 
neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící 
ode dne uzavření smlouvy. 

• Spotřebitel je povinen vrátit poskytnutou 
jistinu úvěru v době přiměřené jeho 
možnostem. 

• V případě sporu o to, jaká je „doba 
odpovídající možnostem spotřebitele”, určí 
tuto dobu soud podle možností spotřebitele s 
přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho 
celkovým poměrům. 

• Změní-li se možnosti spotřebitele, může soud 
sjednanou dobu nebo dobu určenou 
rozhodnutím změnit. 

Pokud poskytovatel poskytne         

spotřebiteli úvěr, přestože                                

z posouzení jeho úvěruschopnosti 

vyplývá, že NEBUDE schopen 

spotřebitelský úvěr splácet,                       

JE SMLOUVA NEPLATNÁ.  

Pokud poskytovatel žádost o úvěr zamítne, musí o 
tom spotřebitele bez zbytečného odkladu 
informovat.  

Pokud je žádost zamítnuta na základě 
vyhledávání v externí databázi, sdělí 
poskytovatel spotřebiteli tento důvod zamítnutí 
a která databáze byla použita.  



Externí informační databáze informací o spotřebitelích 

Registr dlužníků: 
• zpracovává informace o spotřebitelích a poskytuje k nim přístup 

oprávněným osobám, 
• je přístupný na dálku za stanovených podmínek, 
• neomezuje přístup jen pro banky nebo spořitelní a úvěrní družstva, 
• zachovává ohledně získaných údajů mlčenlivost a chrání je před zneužitím, 
Poskytovatel 
• může data z databáze využít pouze k vyhodnocení úvěruschopnosti, 
• je povinen k údajům z databáze přistupovat tak, jako by je získal od 

spotřebitele sám, 
• informuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat údaje v databázi v souladu 

se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů. 

• Poskytovatelé úvěrů se mohou vzájemně informovat o dluzích spotřebitele, které vypovídají o jeho úvěruschopnosti. 

• Informace sdílí v databázi, kterou spravuje právnická osoba. Této databázi se často říká registr dlužníků příp. úvěrový registr 
(pozor – nejedná se o registr oprávněných osob spravovaný ČNB).  

• Informace o nespláceném závazku mohou být v informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele evidovány po 
dobu trvání závazku a dále 3 roky od jeho splacení. 

• Poskytovatel by měl informace z databáze a/nebo i z jiných zdrojů použít vždy, kdy je to nezbytné pro vyhodnocení 
úvěruschopnosti spotřebitele. 

• Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele jsou upraveny zejména v zákoně o ochraně spotřebitele.  

Mezi registry dlužníků široce uznávané 
finančními institucemi v ČR patří: 

•Bankovní registr klientských informací (BRKI) 
provozovaný Czech Banking Credit Bureau, a.s. 

•Nebankovní registr klientských informací 
(NRKI) provozovaný CNCB - Czech Non-Banking 
Credit Bureau, z.s.p.o 

•Solus, který provozuje Solus, zájmové 
sdružení právnických osob (Sdružení na 
Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům).  



Bankovní registr klientských informací (BRKI) 

Databáze BRKI: 

• Slouží k vzájemné výměně informací z úvěrových 

vztahů s klienty bank.  

• Uživateli jsou banky/pobočky zahraničních bank 

na základě smlouvy s provozovatelem registru. 

• Obsahuje informace o fyzických osobách 

(občanech a podnikatelích, ne firmách). 

• Obsahuje pozitivní i negativní informace 

vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti, tzn. 

informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o 

čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební 

morálce klienta. 

ÚDAJE VEDENÉ V BRKI: 

• jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

místo a země narození a adresa, 

• informace, zda mezi klientem a bankou dojde/ 

došlo k uzavření, případně neuzavření 

smluvního vztahu, 

• finanční závazky klienta - počet existujících 

úvěrových smluv, výše úvěrů, splátek, historie 

splácení závazků a informace o zajištění 

závazků, 

• informace o aktuálních žádostech o úvěrový 

produkt.  

VÍTE, ŽE…. 

Informace jsou v BRKI uchovány po celou dobu trvání úvěrové smlouvy a dále po dobu 3 let po jeho ukončení. 

Informace o neuzavření smluvního vztahu (žádost) je uchována po dobu 1 roku. Registr se měsíčně aktualizuje.  



Nebankovní registr klientských informací (NRKI) 

• NRKI sdružuje informace o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. Jeho členy jsou 

nebankovní (především leasingové a splátkové) společnosti. 

• Stejně jako BRKI obsahuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Na rozdíl od 

BRKI ale shromažďuje informace i o právnických osobách. 

• Údaje, které NRKI vede, jsou jméno, rodné číslo/identifikační číslo a adresa, jaký typ produktu využívá a jak a 

kolik fyzická či právnická osoba splácí nebo v minulosti splácela (počet úvěrových smluv, výše jednotlivých 

úvěrů a výše pravidelných splátek), informace o aktuálních žádostech. 

• Registr obsahuje pozitivní i negativní informace (součástí je historie splácení těchto závazků a informace o 

jejich zajištění).  

• Užívat informace z registru lze na základě podepsané smlouvy s registrem. Informace jsou dostupné 

online tak, aby je měl poskytovatel k dispozici při schvalování žádosti o úvěr. 

VÍTE, ŽE…… 

Užití dat z databáze NRKI je podmíněno souhlasem klienta se zpracováním údajů pro tento účel. Platí to pro 

sdílení informace o klientovi v registru stejně jako pro nahlížení do registru za účelem posouzení žádosti o úvěr 

(v případě osobních údajů klientů – fyzických osob se tak v NRKI uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu). 

Užití/ poskytnutí dat do registru  BRKI není souhlasem klienta podmíněno – bankám je to umožněno zákonem. 
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Prodlení a sankce 

• Informace týkající se důsledků prodlení spotřebitele musí být: 
o Náležitě vysvětleny před uzavřením smlouvy 
o Uvedeny v předsmluvních podmínkách 
o Uvedeny ve smlouvě 

• Jestliže dojde k výraznému překročení, které trvá déle než 1 měsíc, poskytovatel bezodkladně informuje 
spotřebitele o tomto překročení, jeho výši, zápůjční sazbě a možných sankcích.  

• Pokud se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pak věřitel spotřebitele vyzve k uhrazení 
splátky a dá mu lhůtu alespoň 30 dní na splacení.  

• Nárok věřitele při prodlení spotřebitele: 

o Náhrada účelně vynaložených nákladů 

o Úroky z prodlení (max. repo sazba  plus 8%) 

o Smluvní pokuta 
 Maximálně 0,1% denně z částky v prodlení NEBO max. 3 000 Kč/kalend. rok do okamžiku, kdy se 

úvěr stane splatným v důsledku prodlení a současně max. 500 Kč v souvislosti s jednou splátkou 
 Souhrn pokut může dosáhnout maximálně 50% celkové výše úvěru (max. 200 000 Kč). 
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   Mimosoudní řešení sporů – finanční arbitr 

• Spory ze smluv o spotřebitelském úvěru lze řešit mimosoudně 
prostřednictvím finančního arbitra. 

•  Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem může podat 
jen spotřebitel a musí obsahovat: 

 Označení účastníků řízení (spotřebitel – navrhovatel, 
instituce či osoby, které se návrh týká), 

 Úplné vylíčení rozhodných skutečností (čeho se instituce 
dopustila), 

 Označení, čeho se navrhovatel domnívá (návrh na 
rozhodnutí arbitra), 

 Označení důkazů, kterými navrhovatel disponuje, 

 Povinné přílohy 

 doklad o tom, že navrhovatel instituci vyzval k 
nápravě a že instituce reklamaci zamítla (v případě, 
že instituce nereagovala, předloží se pouze výzva 
k nápravě (reklamaci) a doklad o jejím odeslání), 

 podklady k důkazním prostředkům, které má 
navrhovatel k dispozici, 

 plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě 
plné moci 

 Datum a podpis navrhovatele  

Finanční arbitr: 

• je státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů, 

• může řešit pouze spory mezi spotřebiteli a finančními 
institucemi poskytujícími nebo 
zprostředkujícími platební služby, elektronické 
peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní 
pojištění, stavební spoření, směnu měn, 

• nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u 
soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud 
nebo rozhodce rozhodl, 

• vede strany sporu ke smírnému vyřešení sporu, 

• řízení před finančním arbitrem je bezplatné, 

• navrhovatel nemusí být právně zastoupen, 

• finanční instituce je povinna se řízení účastnit, 

• pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je 
přezkoumatelné soudem, 

• pokud není pravomocné rozhodnutí finančního 
arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné 
a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí. 
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K vypořádání problémové pohledávky soudní cestou je přistoupeno v okamžiku, kdy se přijatá mimosoudní 
opatření minou svým účinkem. 
Vždy je třeba rozhodnout o co nejefektivnějším způsobu dalšího vymáhání pohledávky. Při soudním vymáhání 
se postupuje dle příslušných zákonných postupů a dalších legislativních ustanovení.  
 

Individuální žaloby 
Společnost se může rozhodnout pro žalobu pohledávky a to zejména s ohledem na nemožnost domluvit s 
klientem řešení smírnou, mimosoudní, cestou. Při rozhodnutí o žalobě pohledávky se přihlíží k existenci 
postihnutelného majetku, který lze u klienta dohledat a v závislosti na zjištěních odhadnout možný výtěžek z 
případné exekuce.  
Je-li rozhodnutí soudu pravomocné, má věřitel právo na výkon rozhodnutí.  
 

Návrh na nařízení exekuce 
K podání návrhu na nařízení exekuce lze přistoupit tehdy, má-li společnost vykonatelný exekuční titul. Tímto 
titulem je jednak uzavřený notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, kdy dluh uznaný v tomto 
notářském zápisu se stal celý splatným a jednak pravomocné soudní rozhodnutí (např. rozsudek, směnečný 
platební rozkaz, rozhodčí nález atd.).  
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Základy pojištění 
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• Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) 
s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného (pojištěnce), vůči pojištěnci tlumit dopad 
(škodu) z určených negativních „škodních událostí“.  

• Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být fyzické i právnické osoby. Často jde o 
tutéž osobu, pokud pojistník sjednává pojištění pro sebe sama. 

• Pojistníci přispívají částí pojistného (po odečtu nákladů pojišťovny) do tzv. pojistného fondu, který je určen 
k úhradě (plnění) z pojistných událostí. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje jeho 
zřizovatel a správce, tj.  pojišťovna. 

• Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, které se vyskytují s určitou 
odhadnutelnou pravděpodobností.  

• Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a 
tlumí jejich dopad. 



Obecné dělení pojištění 

Podle způsobu 
vzniku pojištění 

• Životní pojištění (dříve tzv. rezervotvorné) se vztahuje na události, které v určité formě v budoucnu 
nutně nastanou (dožití, smrt atp.), 

• Neživotní pojištění (dříve tzv. rizikové) zahrnuje typy pojištění, u nichž není zřejmé, zda pojistná 
událost nastane – patří sem všechny typy pojištění majetku, motorových vozidel, pojištění 
odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění osob, pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění) atp.  

• Škodové (účelem je náhrada škody) 
• Obnosové (účelem je získání dohodnuté finanční částky, přičemž tato částka nezávisí na tom, jak 

velká škoda vznikla a zda vůbec vznikla) 

• Pojištění majetku – pro případ jeho zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo i jiných škod, 
• Pojištění osob – pojištění fyzických osob pro případ poškození zdraví, smrti nebo dožití urč. věku, 
• Pojištění odpovědnosti za škodu ( vzniklou na životě a zdraví osob nebo o škodu na věcech). 

• Smluvní pojištění (vzniká uzavřením smlouvy mezi pojišťovnou a pojistitelem), 
• Zákonné  (vzniká automaticky ze zákona při splnění daných podmínek) 

Pojištění se dá rozlišovat podle různých kritérií, například: 

Podle způsobu 
vytváření rezerv 

Podle účelu 
použití 

Podle předmětu 
pojištění 
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POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET 

• Jedná se o pojištění splátek úvěru při neschopnosti úvěr řádně a včas splácet při poklesu či ztrátě výdělku z důvodu 
ztráty zaměstnání, při pracovní neschopnosti, v případě invalidity či smrti.  

• Není povinnou podmínkou při poskytnutí spotřebitelského úvěru. 

• Pojištění ztráty zaměstnání se obvykle nevztahuje na jakýkoli důvod ztráty zaměstnání, zpravidla je vyloučeno 
ukončení dohodou nebo uplynutím doby určité, výpovědí ze strany zaměstnance, výpovědí pro porušení povinností, 
výpovědí ve zkušební době.  

• Pro případ pracovní neschopnosti a dočasného poklesu příjmů z tohoto důvodu lze sjednat pojištění či připojištění 
pro případ pracovní neschopnosti.  

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

• Často se sjednává k vozidlům, které jsou předmětem financování 
spotřebitelským úvěrem. 

• Pojištění motorových vozidel se rozlišuje: 

• Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 

• Havarijní pojištění 
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Povinné pojištění motorového vozidla (tzv. povinné ručení) - 1/2 

• Pojištění je povinné, vyžadované zákonem. 

• Základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. 

• Vztahuje se na: 

•  způsobenou škodu (provozem motorového vozidla) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, na způsobenou újmu na 
zdraví nebo usmrcením, na ušlý zisk, 

• každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. 

• Nevztahuje se mimo jiné na: 
• újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena, 

• škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, 
kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu 
nahradit, 

• škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, 
nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla, 

•  újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, 

• náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví 
nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena, 

• újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto 
účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

• újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo 
událostí. 

• Plnění za újmu způsobenou vozidlem uplatňuje poškozený (kterému vznikla škoda) u pojišťovny, u které je sjednáno pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, které škodu způsobilo.  
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Povinné pojištění motorového vozidla (tzv. povinné ručení) – 2/2 

•Pojistná smlouva obsahuje vždy 

a) základní údaje: určení pojistitele a pojistníka , údaje o vozidle, 

b) dobu trvání pojištění, 

c) limit pojistného plnění, 

d) výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a 

e) formu a místo oznámení škodné události. 

•Plnění za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem lze uplatnit u České kanceláře pojistitelů. Škoda na majetku způsobená nezjištěným 
vozidlem se hradí z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů. 

•Existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla prokazuje řidič tzv. zelenou kartou.  

•Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká: 

• dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla, 

• dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona, zaniklo, 

• dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pokud se 
pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení, 

• odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala 
oznámení o odcizení vozidla, 

• dnem následujícím po marném uplynutí stanovené lhůty v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi, 

• výpovědí podle zvláštního právního předpisu, 

• dohodou, 

• uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.  
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Havarijní pojištění  

• Smluvní  (dobrovolné) pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku 
havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla (které je pojištěno). 

• Má-li spotřebitel uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna v uvedených případech vyplatí náhradu škody, která na 
pojištěném vozidle vznikne.  

• Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou třetím osobám, jiným vozidlům, majetku atp.  

• Havarijní pojištění je dobrovolné a patří mezi tzv. škodová pojištění. 

• Právo na náhradu škody v havarijním pojištění přechází výplatou pojistného plnění na pojistitele. 
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