
V dne‰ní spoleãnosti je obãan-spotfiebitel vystaven

prakticky prÛbûÏnû potfiebû uzavírat smluvní vzta-

hy. Zfiejmû je tomu „od nepamûti“: V okamÏiku,

kdy ãlovûk provedl první smûnn˘ obchod, je pro-

dej a nákup nedílnou souãástí jeho Ïivota se v‰emi

v˘hodami i strastmi, které to provází. O to je pfie-

kvapivûj‰í, Ïe zÛstáváme nepouãeni, mnohdy ani

nevíme, Ïe smluvní vztah uzavíráme, náleÏitostem

smlouvy nevûnujeme odpovídající pozornost.

NejbûÏnûj‰ím typem smlouvy, s níÏ spotfiebitel

pfiichází do styku, je smlouva kupní. Jedná se

o klasick˘ pfiípad, kdy si vût‰ina spotfiebitelÛ ani

neuvûdomuje, zejména v pfiípadû „obyãejn˘ch“

levnûj‰ích nákupÛ, Ïe pfii zaplacení nakupovaného

zboÏí uzavírá a stvrzuje  smluvní vztah. Je v zájmu

spotfiebitele pfied nákupem, kter˘m uzavírá a rea-

lizuje kupní smlouvu, získat objektivní informace

a také si ujasnit, co koupí sleduje (technická kva-

lita, ekonomická, tj. cenová nároãnost, úãel pouÏi-

tí, ekologické hledisko atd.). Od prodávajícího by

pak mûl spotfiebitel poÏadovat objektivní a úplné

informace o zboÏí (v˘robek ãi sluÏba). RizikÛm

uzavírání kupní smlouvy ãi smlouvy o dílo se

SdruÏení ãesk˘ch spotfiebitelÛ vûnovalo v jin˘ch

publikacích (informace na v˘‰e uvedené webové

adrese). 

V tomto vydání obãasníku Konzument Test se

pfiednostnû zamûfiíme na jin˘ typ smluv. Uchylu-

jeme se k nim, abychom mohli realizovat své,

obvyklé hmotné, pfiedstavy a zámûry, a pfiitom pro

to nemáme dostatek finanãních prostfiedkÛ. Jedná

se tedy o pÛjãky a úvûry.

Co je to půjčka? 
PÛjãkou jsou mínûny v‰echny pfiípady, kdy jedna

strana smluvního vztahu (vûfiitel) pÛjãí na dobu

urãitou druhé smluvní stranû (dluÏníkovi) vûci

urãené podle druhu. Tûmito vûcmi jsou právû nej-

ãastûji peníze. PÛjãené peníze pfiecházejí z vlastnic-

tví vûfiitele do vlastnictví dluÏníka s tím, Ïe po

uplynutí dohodnuté doby je dluÏník povinen je

vrátit. 

Smlouva o půjčce je jedním z typÛ smluv

upraven˘ch v obãanském zákoníku (ã. 40/1964

Sb., ustanovení §§ 657 a 658). Tûmito dvûma

zákonn˘mi ustanoveními se fiídí právní vztahy

mezi vûfiitelem, kter˘ pfienechal dluÏníkovi pení-

ze, a dluÏníkem, kter˘ takové peníze pfiijme

a zaváÏe se je dluÏníkovi po uplynutí dohodnuté

doby vrátit (dále jen pÛjãka). Pokud pÛjãka

splÀuje souãasnû podmínky spotfiebitelského

úvûru stanovené v zákonû o spotfiebitelském

úvûru (ã. 321/2001 Sb.; spotfiebitelsk˘ úvûr

podrobnûji  viz dal‰í kapitola), pak se právní vzta-

hy mezi vûfiitelem a dluÏníkem fiídí rovnûÏ usta-

noveními zákona o spotfiebitelsk˘ch úvûrech.

Mimo dosah tohoto speciálního zákona zÛstává

ov‰em ‰iroká oblast penûÏního styku, která se

tedy fiídí „obecn˘mi“ ustanoveními obãanského

zákoníku.

Jaké náležitosti musí obsahovat smlouva
o půjčce? 
Kromû obecn˘ch náleÏitostí v‰ech právních úkonÛ

nestanoví obãansk˘ zákoník Ïádné speciální poÏa-

davky na smlouvu o pÛjãce. Smlouva o pÛjãce

mÛÏe tedy b˘t uzavfiena ústnû i mlãky. I pfiesto je

nutné doporuãit v‰em, ktefií poskytují nebo pfiijí-

mají penûÏitou pÛjãku, aby smlouvu o pÛjãce uza-

vfieli písemnû a velmi pfiesnû a podrobnû v ní

uvedli v‰e, na ãem se spolu dohodli. Pfiedev‰ím

pak v˘‰i pÛjãky, v˘‰i úroku z pÛjãky a dobu její

splatnosti. 

Úrok z půjčky. PÛjãení penûz lze dohodnout

jak bezúroãnû, tak s úroky. V pfiípadû bezúroãné

pÛjãky je dluÏník povinen vrátit vûfiiteli pouze

pfiesnû stejné mnoÏství penûz, jaké si pÛjãil. V pfií-

padû pÛjãky s úrokem musí dluÏník vrátit to, co

si od vûfiitele pÛjãil, ale navíc i dohodnut˘ úrok.

Úrok je vlastnû odmûna vûfiiteli za to, Ïe svoje

peníze dluÏníkovi poskytl a Ïe je dluÏník mohl

uÏívat jako svoje. Pfii penûÏité pÛjãce se úroky

sjednávají nejãastûji urãit˘m procentem poãíta-

n˘m z pÛjãen˘ch penûz za stanovenou dobu (den,

mûsíc ãi rok). Úroky z pÛjãky je tfieba odli‰it od

úrokÛ z prodlení.
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Spotfiebitelé by mûli daleko zodpovûdnûji pfiistupovat k úkonÛm, pfii nichÏ

vstupují do smluvního vztahu s druhou stranou. K tomu musí b˘t vybaveni

i náleÏit˘mi informacemi a alespoÀ základním právním povûdomím. Vûfií-

me, Ïe tato tiskovina k tomu napomÛÏe.

Toto vydání Konzument Test bylo zpracováno na základû pfiíspûvkÛ 

JUDr. Ing. Otakara Schlossbergera (Finanãní arbitr âR), JUDr. Petra

Tomana (Advokátní komora âR) a Ing. Libora Dupala (SdruÏení ãesk˘ch

spotfiebitelÛ).

Dal‰í informace jsou k dispozici v ‰ífieji pojat˘ch publikacích SâS 

– viz webová adresa sdruÏení.

Na realizaci ti‰tûn˘ch v˘stupÛ pro kampaÀ

Podepsat mÛÏe‰, pfieãíst musí‰!

odbornû za‰títûnou SdruÏením ãesk˘ch spotfiebitelÛ

laskavě spolupracovali a zapojili se Finanční arbitr ČR,
Advokátní komora ČR
a Provident Financial.

Sdružení českých spotřebitelů kampaň realizuje v rámci činnosti
částečně dotované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Některé organizace aktivně spolupracující s SČS:

entÛ v oblasti pfieshraniãních pfievodÛ (plateb)

a v oblasti elektronick˘ch platebních prostfiedkÛ.

Vychází se zde z my‰lenky, Ïe klasická soudní cesta

není v mnoha pfiípadech efektivní, neboÈ zejména

náklady sporu ãasto pfievy‰ují spornou ãástku

a sloÏitost soudního sporu je pro klienta-spotfiebi-

tele odrazujícím prvkem. PfiekáÏkou se mÛÏe jevit

také zdlouhavost sporu. 

Tento evropsk˘ závazek byl u nás splnûn vydáním

zákona ã. 124/2002 Sb., o pfievodech penûÏních

prostfiedkÛ, elektronick˘ch platebních prostfied-

cích a platebních systémech (tzv. zákon o plateb-

ním styku). A právû tento zákon pfiedpokládá

vznik zvlá‰tního orgánu pro mimosoudní urovná-

vání sporÛ, které mohou vzniknout mezi poskyto-

vateli sluÏeb a jejich klienty.

Kdo jsou poskytovatelé služeb? Jedná se o banky

a jiné pfievádûjící instituce a dále o vydavatele tzv.

elektronick˘ch platebních prostfiedkÛ, kter˘mi

mohou b˘t také banky, ale i jiné osoby. Legislativ-

ním naplnûním uvedeného právního pfiedpokladu

bylo vydání zákona ã. 229/2002 Sb., o finanãním

arbitrovi.

Co řeší finanční arbitr? Smyslem právní

úpravy je vytvofiení podmínek pro rozhodování

sporÛ zákonem vymezen˘ch. PfiestoÏe zákon pou-

Ïívá pojem „spor“, jedná se v podstatû o stíÏnost

klienta-spotfiebitele na vybrané bankovní sluÏby.

¤ízení mÛÏe b˘t zahájeno jen na návrh klienta.

V tomto smûru je diametrální rozdíl oproti „kla-

sickému“ pojetí mimosoudního urovnání sporÛ,

kde se lze na tfietí stranu obrátit jen se souhlasem

obou „znesváfien˘ch“ stran. ¤ízení upravené záko-

nem o finanãním arbitrovi je urãeno k fie‰ení stíÏ-

ností klientÛ pfii provádûní pfievodÛ penûÏních

prostfiedkÛ, ãi na prÛbûh opravného zúãtování

nebo inkasní formy placení, jestliÏe v˘‰e ãástky,

která je pfiedmûtem sporu, vyjádfiená v eurech

nepfiesahuje ke dni podání návrhu ãástku 50 tis.;

arbitr fie‰í dále spory, které vypl˘vají mezi vydava-

telem elektronick˘ch platebních prostfiedkÛ

a jejich drÏiteli. 

Finanční arbitr není reprezentantem Ïádného

státního úfiadu, orgánu ãi jiné právnické osoby. Je

volen Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âeské

republiky na dobu pûti let. Jeho postavení lze pfii-

rovnat k vefiejnému ãiniteli. Finanãní arbitr a jeho

zástupce nejsou v pracovním pomûru vÛãi Ïádné

instituci. 

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje,

jak jiÏ zmínûno, na základû návrhu klienta-spotfie-

bitele bankovních sluÏeb ve vymezen˘ch oblas-

tech. Podmínkou pro zahájení fiízení je v‰ak pfií-

pustnost návrhu. V tom b˘vá kámen úrazu. Na

danou problematiku se zamûfiují komplexnûji

pojaté publikace SâS. Samozfiejmû se lze obrátit

o radu na kanceláfi finanãního arbitra (Washingto-

nova 25, 110 00 Praha 1, tel. 221 674 660, e-mail:

arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz). 

PfiipomeÀme alespoÀ, Ïe dÛleÏitou souãástí návr-

hu je doklad o skuteãnosti, Ïe klient-navrhovatel

vyzval svou instituci (nejãastûji banku) k nápravû,

ta v‰ak jeho poÏadavku buì nevyhovûla, nebo  na

nûj vÛbec nereagovala. 

Úhrada řízení: Pfiístupnost fie‰ení prostfiednic-

tvím finanãního arbitra je zaji‰tûna tím, Ïe fiízení

není zpoplatnûno. KaÏd˘ z úãastníkÛ fiízení pfied

finanãním arbitrem nese své náklady s v˘jimkou

nákladÛ na pfiípadné tlumoãení, jeÏ hradí strana

Ïalovaná.

Jaká je doba řízení? Zákon o finanãním arbit-

rovi nestanoví pro vydání rozhodnutí Ïádnou

lhÛtu, proto zde platí ustanovení správního fiádu.

Rozhodnutí by mûlo b˘t vydáno v podstatû bez-

odkladnû, pfiíp. do 30 dnÛ. ProtoÏe v‰ak návrhem

dotãená instituce je povinna se k pfiípadu vyjádfiit

do 30, pfiíp. 60 dní, praxe pfii vydání rozhodnutí

finanãního arbitra byla dosud taková, Ïe vÏdy

docházelo k prodlouÏení lhÛty aÏ na 90 i více dnÛ.

Novela zákona o finanãním arbitrovi s úãinností

od 1. ledna 2005 stanoví krat‰í lhÛtu k vyjádfiení,

takÏe je nadûje na rychlej‰í fiízení.  

Odvolání nebo rovnou k soudu? Odchylnû

od správního fiádu je upraveno odvolací fiízení.

Aby se vûcí nemusel ihned zab˘vat soud, dává se

úãastníkÛm fiízení i finanãnímu arbitrovi moÏnost

vûc pfiezkoumat a na základû námitek nález zmû-

nit nebo potvrdit. Obûma stranám sporu je v‰ak

vÏdy zaji‰tûna moÏnost soudního pfiezkumu jako

nástroj je dodrÏování zákonnosti. 

Informování spotřebitele. Efektivní fiízení

pro vyfiizování sporÛ klientÛ-spotfiebitelÛ vybra-

n˘ch bankovních sluÏeb mÛÏe zajistit také dÛklad-

ná osvûta vÛãi vefiejnosti. SdruÏení ãesk˘ch spotfie-

bitelÛ si pokládá za ãest, Ïe uzavfielo s finanãním

arbitrem memorandum o spolupráci. Jeho vyústû-

ním je i vydání tohoto ãísla novin SâS a i spolu-

autorství finanãního arbitra na dal‰ích publikacích

SâS. Vûfiíme, Ïe tak  úãinnû napomáháme potfieb-

né osvûtû o úloze finanãního arbitra. V dal‰ích

publikacích SâS lze nalézt mj. v grafickém zná-

zornûní zahájení a prÛbûh fiízení pfied finanãním

arbitrem.

Mezinárodni spolupráce. DÛleÏitou souãástí

ãinnosti arbitra, jejíÏ v˘znam vzrostl po vstupu

âeské republiky do Evropské unie, je mezinárod-

ní spolupráce, zejména s ãlensk˘mi zemûmi

Evropské unie. Finanãní arbitr by se mûl stát sou-

ãástí komunikaãní a informaãní elektronické sítû

FIN-NET („Cross-border Out-of-Court Compla-

ints Network for Financial Services“). Jejím pro-

stfiednictvím se má spotfiebitelÛm mj. zajistit snad-

n˘ pfiístup k mimosoudnímu fie‰ení formou

poskytování obsáhl˘ch informací o sporn˘ch pfie-

shraniãních pfiípadech uvnitfi EU.

ú v o d

z á v ě r

Konzument
Chcete pfiestavût byt ãi koupelnu, nebo
si necháte na míru vyrobit a zabudovat
kuchyÀskou linku? Pak uzavíráte
smlouvu o dílo. 
Nemáte na realizaci sv˘ch plánÛ obûÏi-
vo, a pfiesto nemíníte jejich naplnûní
více odkládat? MÛÏete uzavfiít smlouvu
o spotfiebitelském úvûru...

MoÏná byste si nejdfiíve mûli pfieãíst
tuto tiskovinu; v kaÏdém pfiípadû ale
smlouvu, dfiíve neÏ ji uzavfiete. 

PODEPSAT TOTIŽ
SMLOUVU MŮŽETE,
PŘEČÍST MUSÍTE!!!

Ústředním tématem tohoto vydání občasníku

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je

UZAVÍRÁNÍ
SPOTŘEBITELSKÝCH
SMLUV.

Osvûta v oblasti smluvních vztahÛ je souãástí

‰ífieji pojaté vzdûlávací a informaãní kampanû

vedené SâS. V˘bûr dal‰ích témat mohou

ovlivnit i spotfiebitelé. Jejich námûty i pfiipo-

mínky k této i dal‰ím publikacím sdruÏení

pfiivítá na adrese spotrebitel@regio.cz

(www.regio.cz/spotrebitel). V této tiskovinû

mÛÏeme vzhledem k omezenému prostoru

podat jen dílãí rozsah informací. SdruÏení

ãesk˘ch spotfiebitelÛ se snaÏí ve sv˘ch kom-

plexnûji pojat˘ch publikacích podat i hlub‰í

a dÛkladnûj‰í informaci pro spotfiebitele. Více

o tûchto produktech naleznete na uvedené

webové adrese.

Půjčky podle občan-
ského zákoníku

tteesstt

Princip nákupu: 
Informace předem
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Vrácení půjčky. Doba, dokdy je dluÏník povi-

nen vûfiiteli pÛjãku vrátit, závisí pouze na dohodû

mezi dluÏníkem a vûfiitelem. Pokud se dluÏník

s vûfiitelem nedohodli, na jak dlouho má dluÏník

peníze pÛjãeny a kdy je povinen je vûfiiteli vrátit,

musí je vrátit prvního dne poté, kdy byl vûfiitelem

o vrácení pÛjãky poÏádán. Jsou moÏné i dal‰í zpÛ-

soby ujednání. Pokud dluÏník nevrátí pÛjãku ve

stanoveném termínu, dostává se do tzv. prodlení

a vedle dosavadních povinností vrátit vûfiiteli pÛjã-

ku a zaplatit mu pfiípadnû dohodnut˘ úrok mu

vzniká i povinnost zaplatit vûfiiteli úrok z prodle-

ní. Vrácení pÛjãky mÛÏe b˘t jednorázové i ve

splátkách.

Předčasné vrácení půjčky. Pokud to neod-

poruje dohodû uzavfiené s vûfiitelem, je dluÏník

oprávnûn vrátit pÛjãku je‰tû pfied dohodnut˘m

termínem. Stejnû tak je oprávnûn zaplatit jednot-

livou splátkou více, neÏ kolik bylo dohodnuto.

Vûfiitel je povinen takové pfiedãasné plnûní od

dluÏníka pfiijmout.

Potvrzení o vrácení půjčky. Pokud si to dluÏ-

ník pfieje, je vûfiitel povinen vydat mu písemné

potvrzení o tom, Ïe dluh byl zcela nebo zãásti

(dosavadními splátkami) splnûn, a to ihned

(z ruky do ruky) pfii vrácení pÛjãky. Takové potvr-

zení je ov‰em pro dluÏníka nezbytné, neboÈ do

budoucna prokazuje, Ïe svoji pÛjãku ãi její ãást

vûfiiteli vrátil.

Úroky z prodlení. Úroky z prodlení jsou jist˘m

druhem postihu dluÏníka v pfiípadû, Ïe nevrátí

vûfiiteli pÛjãku ve stanoveném termínu. V˘‰e

úrokÛ z prodlení je stanovena právními 

pfiedpisy, pfiiãemÏ v˘‰e úrokÛ z prodlení ãiní dvoj-

násobek diskontní sazby, stanovené âeskou

národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení

s vrácením pÛjãky. V˘‰i diskontní sazby 

âeské národní banky mÛÏete najít na adrese

http://www.cnb.cz/d.php#d4. 

Lichva. Nûktefií vûfiitelé poÏadují po dluÏnících

úroky z pÛjãek, které nûkolikanásobnû pfiekraãují

obvyklou v˘‰i úrokÛ poÏadovanou ãesk˘mi banka-

mi i vût‰inou dal‰ích soukrom˘ch subjektÛ posky-

tujících pÛjãky. Pokud takto vysok˘ úrok poÏadu-

je vûfiitel zneuÏívaje tísnû, nezku‰enosti, rozumové

slabosti nebo rozru‰ení dluÏníka, dopou‰tí se trest-

ného ãinu lichvy podle § 253 trestního zákona

a hrozí mu aÏ pût let odnûtí svobody. Dohoda

o takto vysok˘ch úrocích by pak byla neplatná pro

rozpor s dobr˘mi mravy a dluÏník by nebyl povi-

nen je platit. To by v‰ak nic nemûnilo na povin-

nosti vrátit pÛjãku.

Jak zmínûno v pfiedcházející kapitole, na nûkteré

finanãní pÛjãky se kromû obãanského zákoníku

vztahuje zvlá‰tní zákon – zákon o spotfiebitelském

úvûru. Jeho cílem je vytvofiení jednotn˘ch a prÛ-

hledn˘ch pravidel pro realizaci spotfiebitelského

úvûru, která povedou k vylouãení aplikace nepfii-

mûfien˘ch podmínek pfii sjednávání spotfiebitel-

ského úvûru. V pfiípadech nepodléhajících tomuto

zákonu nemusí mít spotfiebitel takovou právní

ochranu zaji‰tûnu. To ale neznamená, Ïe taková

smlouva není v souladu s právním fiádem âR.

PÛjãka musí v kaÏdém pfiípadû b˘t v souladu

s ustanoveními obãanského zákoníku. Spotfiebitel

má v‰ak vÏdy peãlivû zvaÏovat nabízené podmínky

ve smlouvû a dosah sv˘ch závazkÛ. 

Co je to spotřebitelský úvěr? Zákon o spo-

tfiebitelském úvûru definuje spotfiebitelsk˘ úvûr

jako „poskytnutí penûÏních prostfiedkÛ nebo

odloÏenou platbu, napfiíklad ve formû úvûru, pÛjã-

ky nebo koupû najaté vûci, za které je spotfiebitel

povinen platit“. Z pÛsobnosti zákona jsou vyjmu-

ty nûkteré druhy úvûrÛ v zákonû vyjmenované.

ZdÛraznûme, Ïe se napfiíklad jedná o hypoteãní

úvûry. Jedním z hlavních problémÛ spotfiebitele

pfii uzavírání pÛjãky je, Ïe neumí srovnat nabídky

rÛzn˘ch poskytovatelÛ. Proto evropská legislativa

zavedla pojem Roãní procentní sazba nákladÛ

(dále téÏ RPSN). Jedná se o procentní podíl

z dluÏné ãástky, kter˘ je spotfiebitel povinen zapla-

tit vûfiiteli za období 1 roku. Tento údaj umoÏÀu-

je spotfiebitelÛm kvalifikovanûj‰í aé objektivnûj‰íí

porovnání úrovnû v rámci jednotliv˘ch druhÛ

spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ nabízen˘ch na trhu

a posoudit v˘hodnost spotfiebitelského úvûru.

Ukazatel RPSN není totoÏn˘ s ukazatelem „roãní

úroková sazba (míra)“. 

Výpočet RPSN: Vzhledem k tomu, Ïe podoba

vzorce vyÏaduje, aby RPSN byla vypoãtena meto-

dou opakovan˘ch aproximací, je nejvhodnûj‰í

k v˘poãtu pouÏít poãítaãov˘ program pro tento

úãel. Nûkolik takov˘ch programÛ je k dispozici na

stránkách www.coi.cz/Spotuver/uver.htm.

Základními vstupními parametry pro stanovení

tohoto ukazatele je v˘‰e úvûru, údaj o termínu

poskytnutí úvûru, informace o v˘‰i jednotliv˘ch

splátek, poplatkÛ a pfiípadn˘ch dal‰ích plateb

a informace o lhÛtû splatnosti tûchto splátek,

poplatkÛ a pfiípadn˘ch dal‰ích plateb. RPSN,

nebo pfiíklad jejího v˘poãtu, musí b˘t souãástí

jakékoliv nabídky spotfiebitelského úvûru nebo

zprostfiedkování smlouvy, ve které se sjednává spo-

tfiebitelsk˘ úvûr , a to formou aké souãástí reklamy

nebo nabídky zboÏí nebo sluÏby obsahující úroko-

vou sazbu nebo jak˘chkoliv údajÛ t˘kajících se

nákladÛ na úvûr. Tedy Av‰ak pouze taková rekla-

ma, která obsahuje úrokovou sazbu (nap.. roãní,

mûsíãní, t˘denní atd.) nebo jakékoli údaje t˘kající

se nákladÛ na úvûr, musí obsahovat RPSN nebo

pfiíklad jejího v˘poãtu. Konkrétní hodnota RPSN

musí odpovídat konkrétním platebním podmín-

kám, které si ujednal vûfiitel a spotfiebitel (nebo

které nabízí vûfiitel spotfiebiteli). Maximální v˘‰e

není nijak stanovena. 

Existují dvû hlavní v˘hody ukazatele RPSN
oproti ukazateli úroková sazba: 

• Pfii v˘poãtu RPSN se zohlední nejen platba jis-

tiny a úrokÛ, ale rovnûÏ platby nûkter˘ch dal-

‰ích nákladÛ, které stanoví zákon o spotfiebitel-

ském úvûru.

• Jednotnost – ukazatel procentní sazba nákladÛ

(RPSN) jsou v‰ichni vûfiitelé povinni uvádût na

roãní bázi, coÏ usnadní orientaci spotfiebitelÛ.

V pfiípadû ukazatele „úroková sazba” se lze setkat

s úrokovou sazbou poãítanou na rÛzné bázi (roãní,

mûsíãní, t˘denní atd.), coÏ nûkter˘m spotfiebite-

lÛm mÛÏe ztûÏovat orientaci v nabídce úvûrÛ. 

Spotfiebitel by si mûl nejdfiív ujasnit poÏadované

parametry úvûru – v˘‰e úvûru, nejvhodnûj‰í délku

splácení (splácet vûci krátkodobé spotfieby nebo

dovolenou je‰te nûkolik let po jejich uÏití asi není 

pfiíjemné), míru pfiijatelného zatíÏení rodinného

rozpoãtu splátkami úvûru, ale i pfiípadn˘mi dal‰ími

souvisejícími poplatky, nutnost ruãení nebo jiné

formy zaji‰tûní, dal‰í garance nebo závazky vypl˘va-

jící z úvûru, administrativní  nároãnost, moÏná rizi-

ka v pfiípadû problémÛ se splácením a zpÛsob ochra-

ny pfied nimi a pod. PakPoté by mûl mezi sebou

srovnávat produkty, které se nejvíc pfiibliÏují jím

zadan˘m parametrÛm. Spoléhání se v˘luãnû na uka-

zatel roãní úrokové sazby nebo i hodnoty RPSN

mÛÏe vést k volbû z hlediska potfieb a rizik ne toho

nejvhodnûj‰ího produktu. V koneãném dÛsledku

spoléhání se na „zdrav˘ selsk˘ rozum“ napoví více

neÏ hra ãísel. Rozhodující je – kolik si potfiebuji pÛj-

ãit, na jak dlouho, kolik si mohu dovolit splácet,

kolik mû to bude celkovû stát a jaká jsou s moji vol-

bou spojená rizika.

Náležit osti  smlouvy o spo tř ebit elském
úvěru: Spotfiebitelsk˘ úvûr nemÛÏe b˘t sjednáván

ústnû ãi dokonce mlãky, n˘brÏ jen písemnû.

Zákon o spotfiebitelském úvûru uvádí, Ïe smlouva,

ve které se sjednává spotfiebitelsk˘ úvûr, musí obsa-

hovat mj. poloÏky:

a) stanovení roãní procentní sazby nákladÛ na

spotfiebitelsk˘ úvûr…,

b) stanovení podmínek, za kter˘ch mÛÏe b˘t roãní pro-

centní sazba nákladÛ na spotfiebitelsk˘ úvûr uprave-

na a které nesmí b˘t závislé pouze na vÛli vûfiitele, 

c) stanovení maximální v˘‰e spotfiebitelského

úvûru, stanovení v˘‰e jednotliv˘ch splátek,

jejich poãtu a pfiesného ãasového rozvrÏení, 

d) stanovení jednotliv˘ch plateb …, 

e) závazek vûfiitele informovat spotfiebitele v prÛ-

bûhu plnûní smlouvy o v‰ech zmûnách roãní

procentní sazby nákladÛ na spotfiebitelsk˘ úvûr, 

f ) u smluv, ve kter˘ch se sjednává koupû najaté

vûci, v˘‰i spotfiebitelského úvûru, 

g) ustanovení o právu na splacení spotfiebitelského

úvûru pfied stanovenou lhÛtou, 

h) podmínky, za kter˘ch lze pfiedãasnû ukonãit

smluvní vztah, 

i) zpÛsob placení. 

V pfiípadû, Ïe smlouva sjednávající spotfiebitelsk˘

úvûr nebude splÀovat urãité náleÏitosti a spotfiebi-

tel se rozhodne tuto skuteãnost uplatnit u vûfiitele,

bude spotfiebitelsk˘ úvûr nadále povaÏován za úvûr

úroãen˘ diskontní sazbou âeské národní banky

(platnou v dobû uzavfiení smlouvy). Diskontní

sazba âeské národní banky b˘vá obvykle ze v‰ech

úrokov˘ch sazeb z úvûrÛ nejniÏ‰í. Aktuální v˘‰i

diskontní sazby âNB mÛÏete najít na adrese

http://www.cnb.cz/faq_o4.php. 

Dozor a pomoc: Kam se obrátit v pfiípadû,

pochybností o tom, zda smlouva sjednávající spo-

tfiebitelsk˘ úvûr obsahuje v‰echny zákonem stano-

vené náleÏitosti? První kontakt a radu jistû nabíd-

ne kterékoliv spotfiebitelské  sdruÏení (napfi. SâS –

www.regio.cz/spotrebitel. Nicménû dozorov˘m

orgánem pro tyto pfiípady je âeská obchodní

inspekce, na niÏ se s dÛvûrou obracejte. ¤adu

informací naleznete na jejích internetov˘ch strán-

kách, z nichÏ byly ãerpány odpovûdi i pro tuto

publikaci (www.coi.cz). 

Zákon o spotfiebitelském úvûru se nevztahuje na

„hypoteãní úvûry“.  Na tyto pÛjãky je proto tfieba

aplikovat obãansk˘ zákoník. Av‰ak i na smlouvy na

hypotéky se vztahují urãitá evropská pravidla, byÈ

tentokrát nejsou zavedena formou smûrnice, n˘brÏ

doporuãení. âlenské státy je tedy nemusí provést

formou zákona, jako tomu bylo v pfiedcházejícím

pfiípadû. To neznamená, Ïe se uplatnit nemají

a nemusí. Komise bude kontrolovat soulad s tímto

doporuãením a posuzovat jeho úãinnost. Nicménû

vymahatelnost takového pfiedpisu je daleko men‰í

neÏ v pfiípadû smûrnic ãi nafiízení. Tato pravidla

byla na evropské úrovni zavedena, aby bylo moÏno

vyuÏívat hypoteãních úvûrÛ „pfies hranice“.

Co je to stavební půjčka? Stavební pÛjãka je

úvûr poskytovan˘ spotfiebiteli za úãelem koupû

nebo pfiemûny soukromého nemovitého majetku,

kter˘ vlastní nebo chce získat, zaji‰Èovan˘ buì

hypotékou na nemovit˘ majetek, nebo zárukou

bûÏnû v ãlenském státû pro tento úãel pouÏívanou. 

Co je třeba vědět při sjednávání hypoté-
ky?
Evropská pravidla vyÏadují, aby poskytovatel

„hypoteãního úvûru“ sdûlil spotfiebiteli komplex

informací, které zahrnují identifikaci pÛjãovatele

a popis stavební pÛjãky. Tento popis zahrnuje napfi.

úãely, ke kter˘m mÛÏe b˘t pÛjãka pouÏita, formu

záruky, typ úrokové míry, která mÛÏe b˘t fixní,

promûnná, nebo jejich kombinace, seznam pfiíslu‰-

n˘ch nákladov˘ch poloÏek, rÛzné alternativy splá-

cení úvûru pÛjãovateli (zahrnující poãet, frekvenci,

popfi. ãástku zaplacena v rámci splátek) aj. 

Jaké údaje mají být poskytnuty v případě půjček
poskytovaných výhradně na úrok?
PÛjãovatel má poskytnout reálné nebo názorné

údaje o velikosti pravideln˘ch splátek úrokÛ

v závislosti na frekvenci splácení a velikosti kaÏdé

pravidelné platby v rámci splátkového kalendáfie

v závislosti na frekvenci splácení. V pfiípadû potfie-

by je tfieba uvést varování, Ïe v rámci splátkového

kalendáfie nemusí b˘t pokryta dluÏná ãástka.  Jest-

liÏe pÛjãovatel uvádí splátkov˘ kalendáfi a uãinil jej

souãástí nabídky, pak je tfieba jasnû uvést, zda je

tato nabídka souãástí spotfiebitelské smlouvy

o tomto splátkovém kalendáfii nebo nikoliv.

Jaké jsou případné dodatečné jednorázové
náklady, které nejsou součástí splátek? 
Tam, kde je velikost nákladÛ pfiímo nebo nepfiímo

fiízena pÛjãovateli, má b˘t poskytnut pfiedbûÏn˘

odhad nákladÛ. Popfiípadû by mûlo b˘t zfiejmé,

zda se mají náklady platit bez ohledu na v˘sledek

realizace Ïádosti o stavební pÛjãku. Takové nákla-

dy mohou napfi. zahrnovat administrativní nákla-

dy, právní poplatky ãi zhodnocení vlastnictví. 

PÛjãovatel má poskytnout údaje o moÏnostech

a termínech předčasných splátek. Tam, kde

není moÏné v tomto stadiu smluvnû sjednat

poplatky, by mûly b˘t poskytnuty informace

o tom, Ïe má b˘t uhrazena suma postaãující pro

kompenzaci nákladÛ pÛjãovatele vznikl˘ch pfii

zkrácení transakce.

Jak se vyznat v umořování dluhu:  
Od pÛjãovatele se vyÏaduje, aby zájemci o pÛjãku

poskytl „názornou  souhrnnou tabulku umofiová-

ní dluhu“, která má zahrnovat:

➤ mûsíãní nebo ãtvrtletní splátky (pokud pfiichá-

zejí v úvahu) pro první rok, 

➤ roãní ãíselné údaje pro celou dobu platnosti

pÛjãky. 

A dále ãíselné údaje o

➤ uhrazené kapitálové ãástce,

➤ úrokované ãástce,  

➤ nezaplacené kapitálové ãástce,

➤ velikosti kaÏdé splacené ãástky, 

➤ souãtu kapitálu a úrokÛ. 

Může půjčovatel podmiňovat poskytnutí výše
uvedených údajů podepsáním smlouvy?
Nikoli. Tyto informace musí pÛjãovatel poskyt-

nout, aby se spotfiebitel mohl svobodnû rozhod-

nout, zda úvûr za dan˘ch podmínek pfiijme. 

ZdÛrazÀujeme, Ïe v˘‰e uvedené informace se

net˘kají náleÏitostí smlouvy o hypoteãním úvûru.

Jedná se naopak o informace, které zájemci

o pÛjãku mají b˘t poskytnuty pfiedem, kdyÏ se

rozhoduje a zvaÏuje mezi nabídkami.

Institut mimosoudního urovnání sporÛ má

v fiadû zemí Evropské unie dlouhou tradici; ve

v‰ech „star˘ch“ ãlensk˘ch zemích EU, ale

i v nûkter˘ch státech novû pfiistoupiv‰ích zaãíná

b˘t hojnû vyuÏíván. BohuÏel to není pfiípad âeské

republiky. AlespoÀ v jedné oblasti v‰ak i u nás spo-

tfiebitel má moÏnost fie‰it spor s poskytovatelem

sluÏby je pfiedloÏením sporu tfietí nezávislé stranû,

aniÏ je nezbytné zdlouhavé soudní fiízení, které

nicménû zÛstává poslední instancí. V oblasti

finanãních sluÏeb má ãesk˘ spotfiebitel svého

ombudsmana, kter˘m je finanãní arbitr âR. Jeho

pravomoci a pÛsobnost jsou ov‰em omezené

a následující fiádky by mûly spotfiebiteli pfiiblíÏit

podstatu a moÏnosti vyuÏití tohoto dÛleÏitého

institutu, umoÏÀujícího vyuÏití mimosoudního

vyrovnávání sporÛ ve vybran˘ch oblastech ban-

kovních sluÏeb. Evropské právo vyÏaduje, aby

ãlenské státy zajistily existenci vhodn˘ch a úãin-

n˘ch nápravn˘ch postupÛ pro fie‰ení stíÏností kli-
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