
 

 

Půjčka? Málo peněz za 

hodně muziky! 

V dnešní uspěchané době je již 

běžnou praxí, že když na něco 

nemám a vím, že to rozhodně nutně 

musím mít, sáhnu po půjčce. 

Mnohdy naprosto bezhlavě, nečtu 

podmínky, kasíruji svou hotovost.  

Však proč ne. 

Otevřu noviny, 

hrnou se na mne 

inzeráty na 

půjčky. Zapnu 

rádio nebo 

televizi, opět mi je 

nabízeno 

nepřeberné 

množství 

zaručeně skvělých 

nabídek na 

půjčení peněz. 

Vrcholem pak 

může být 

telefonát z banky, kdy mne – jindy 

úžasná bankovní pracovnice 

informuje o tom, že mi byl 

předschválen úvěr až do závratné 

výše, či dokonce mám téměř 

schválenou hypotéku, o kterou 

momentálně nemám zájem, protože 

schází nemovitost, kterou bych za ni 

chtěl pořizovat.  

 

 

Stojíte snad před rozhodnutím využít 

některý z nabízených produktů? 

Chcete vědět, co znamená řada pro 

vás neznámých zkratek a termínů, 

jako například RPSN, úroková sazba, 

rozhodčí doložka? Pak máte v rukou 

správné číslo našeho občasníku.  

Sedmé číslo 

je věnováno 

právě 

vysvětlení 

důležitých 

pojmů 

v oblasti 

bankovních a 

nebankovních 

produktů, 

které jsou 

nám 

nabízeny. 

Dozvíte se 

také, co by 

měla 

obsahovat smlouva o úvěru, na co si 

dát zaručeně pozor, jaké produkty je 

vhodné využít a proč. 

Přejeme vám mnoho nabytých 

informací a pokud možno co 

nejméně podepsaných úvěrových 

smluv, které vás mohou dovést až do 

dluhové pasti.                         –ZK- 
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Když už si musím půjčit… 

Chystáte se k nákupu na dluh? 

Nejprve zvažte, zda zboží, díky 

kterému se chcete zadlužit, opravdu 

potřebujete, nebo zda jste jen podlehli 

promyšlenému tlaku reklamy, která 

vás má o nezbytnosti tohoto nákupu 

přesvědčit. 

Půjčit si peníze není nic špatného, 

ale je třeba se k takovému kroku 

stavět zodpovědně a důkladně ho 

promyslet. Pokud jste skutečně 

přesvědčeni o nezbytnosti nákupu, 

pak zvažte, jestli je zadlužení tím 

správným řešením. Někdy můžete 

i počkat a věc si koupit z našetřených 

peněz nebo můžete našetřit alespoň 

část a půjčit si menší obnos. A také 

promyslet, jak dlouho chcete nebo si 

můžete dovolit úvěr splácet. 

Hodně lidí si neuvědomuje, že na to, 

aby si mohli vzít půjčku, musí mít 

dostatečný příjem. Předpokladem je, 

že musíte mít přehled o nákladech a 

výdajích za jednotlivé položky 

v domácnosti. Pokud se chystáte vzít 

si půjčku, vyplatí se vám důkladná 

příprava, abyste věděli, jakou částkou 

můžete měsíční rozpočet své 

domácnosti zatížit.  

Produkty na trhu… 
 

Leasing je jednou z forem 

financování nákupu, slouží k 

pořízení movitého i nemovitého 

majetku, nejčastěji však nových či 

ojetých automobilů nebo motocyklů. 

Podstatou leasingu je nájem 

pořizované věci. Pozor, ověřte si 

kupní cenu zboží po zaplacení 

leasingu.  

 

Hypotéka je dlouhodobý účelový 

úvěr, který může být použit na 

investici do nemovitosti na území 

ČR. Pozor, finanční rozvahu musíte 

u hypotéky zaměřit na délku 

splácení, která je většinou kolem 

20 let. Šířící se americká hypotéka 

oproti tomu představuje úvěr 

neúčelový - nemusíte jej využít jen 

na financování nemovitosti. Zástavou 

však je obvykle (byť ne nezbytnět) 

nemovitost. Proto pozor! 

Kontokorent znamená možnost jít 

na běžném účtu do určitého limitu 

do minusu. Kontokorent je 

revolvingový, čili ve chvíli, kdy 

klient záporný zůstatek vyrovná, 

může peníze čerpat znovu. Má 

sloužit jako finanční rezerva, jeho 

úroky jsou mnohem vyšší než 

u spotřebitelského úvěru, proto 

není výhodný pro nákup 

spotřebního zboží. To většina 

klientů vůbec netuší! 
 

Spotřebitelský úvěr je jednorázový 

úvěr pro fyzické osoby (osoby 

v zaměstnaneckém poměru, 

důchodce, živnostníky) na 

financování jejich 

nepodnikatelských potřeb. Slouží 

především k nákupu spotřebního 

zboží bez potřebné hotovosti 

a k financování různých služeb. 

Pozor na podmínky při nesplácení! 
 

Splátkový prodej je typem úvěru, o 

který zákazník požádá přímo při 

nákupu zboží. Většinou ho 

poskytuje splátková společnost a 

nikoliv prodejce, u které jste zboží 

zakoupili. Na rozdíl od leasingu se 

zákazník stane majitelem 

kupovaného zboží. Často je 

zajištěn zástavním právem k věci, 

kterou jste si pořídili. 
 

Platební karty jsou nástroje určené 

k bezhotovostním platbám, které 

jsou nejčastěji vydávány fyzickým 

i právnickým osobám bankou. 

V tomto případě se tedy nejedná o 

produkt, na jehož základě si 

půjčujeme (vyjma kontokorentu 

zřízeného k účtu). 
 

Kreditní karta je platební karta 

spojená s revolvingovým úvěrem, 

tedy úvěrem, který držitel karty 

může postupně splácet a zároveň 

dále čerpat. Pozor na rozdíl od 

platební karty – zde se jedná o 

úvěr, který je poskytovatelem 

úročen! 

ODPOVĚDNÉ PŮJČOVÁNÍ 

Všude kolem nás je dnes nepřeberná nabídka všelijakých půjček a úvěrů, od 

drobných kontokorentů, kreditek, spotřebitelských úvěrů a leasingů až po 

velké hypotéky. Reklamní letáky ve schránkách, inzeráty v tisku, televizi, 

rádiu i na internetu nás neustále nabádají k tomu, abychom po nějakém 

produktu sáhli a začali tak žít na dluh. Jaké dluhy jsou dobré a jaké 

špatné? Je lepší si vzít spotřebitelský úvěr nebo hypotéku a od koho je 

nejlépe si půjčovat? Pojďme se na problematiku dluhů podívat podrobněji a 

získat základní informace o odpovědném půjčování. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezhotovostn%C3%AD_platba&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Platebn%C3%AD_karta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revolvingov%C3%BD_%C3%BAv%C4%9Br
http://www.banky.cz/kreditni-karta
http://www.banky.cz/hypoteky-na-bydleni
http://www.banky.cz/spotrebitelsky-uver


 
 

Co je to roční procentní 

sazba nákladů (RPSN)? 

Roční procentní sazba nákladů udává 

procento z dlužné částky, které musí 

spotřebitel zaplatit za období jednoho 

roku v souvislosti s úvěrem či 

půjčkou, jejich správou a dalšími 

výdaji spojenými s jejich čerpáním, 

tedy veškeré náklady, které jsou s tou 

kterou půjčkou spojené. 

Úrok ukazuje pouze cenu 

vypůjčených peněz, nejsou v něm 

zahrnuty ostatní náklady. Oproti 

úroku v sobě tedy RPSN nese 

veškeré náklady s půjčkou či úvěrem 

spojené – např. poplatky za uzavření 

smlouvy, za správu úvěru, za převody 

peněžních prostředků, za pojištění 

schopnosti splácet. 

Příklad ? 

Dva subjekty nabízejí půjčku 

100 000 Kč s úrokem 10 % p.a. 

(per annum, tj. ročně). Na první 

pohled tedy vypadají nabízené půjčky 

zcela shodně. Zatímco ale první 

subjekt si kromě úroku počítá např. 

jen poplatek za uzavření smlouvy, 

druhý subjekt spotřebiteli naúčtuje 

kromě úroku poplatek za uzavření 

smlouvy, každoměsíční sazbu za 

správu úvěru a ještě pojištění 

schopnosti splácet. RPSN u první 

půjčky tak může činit 12 %, u druhé 

se ale může pohybovat třeba kolem 

18 % - a to už je docela rozdíl. 

Úrok 

Úrok je peněžitá odměna za půjčení 

peněz. Věřitel, který může dočasně 

postrádat nějakou finanční částku, ji 

půjčí dlužníkovi, jenž s ní může 

disponovat; jinými slovy věřitel 

poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité 

sjednané lhůty musí být zapůjčená 

částka – nazývaná jistina – 

navrácena spolu s navýšením, 

úrokem. 

Rozhodčí doložka 

Rozhodčí doložka je zvláštní doložka 

ve smlouvě, která zakládá pravomoc 

rozhodců k rozhodování případných 

sporů z této smlouvy vzniklých, a to 

na místo obecných soudů. Přináší to 

pro účastníky smlouvy rychlé a 

spravedlivé řešení jejich sporů. 

V praxi jde o zbytečný krok, který pro 

případného dlužníka znamená 

mnohdy až tisícové navýšení jeho 

pohledávky.  

Povinné údaje smlouvy o 

spotřebitelském úvěru  

a) druh spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktní údaje smluvních stran, 

zejména poštovní adresa pro 

doručování, telefonní číslo, e-mailová 

adresa, 

c) doba trvání spotřebitelského úvěru, 

celková výše spotřebitelského úvěru a 

podmínky jeho čerpání, 

d) v případě spotřebitelského úvěru ve 

formě odložené platby za zboží nebo 

službu a smluv o vázaném 

spotřebitelském úvěru též určení 

zboží nebo služby a jejich cenu, která 

by byla placena bez využití 

spotřebitelského úvěru, 

e) výpůjční úroková sazba, podmínky 

upravující použití této sazby a 

případně údaj o jakémkoliv indexu 

nebo referenční sazbě použitelné pro 

počáteční úrokovou sazbu, jakož i o 

době, podmínkách a postupu pro 

změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se 

za různých okolností různé úrokové 

sazby, uvádějí se výše uvedené 

informace o všech úrokových 

sazbách, 

f) roční procentní sazba nákladů na 

spotřebitelský úvěr (RPSN), veškeré 

předpoklady použité pro výpočet této 

sazby a celková částka splatná 

spotřebitelem, vyjádřená číselným 

údajem a vypočtená k okamžiku 

uzavření smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr, 

g) výše, počet a četnost plateb, které 

má spotřebitel provést, a případně 

způsob přiřazování plateb k 

jednotlivým dlužným částkám s 

různými úrokovými sazbami pro 

účely splácení, 

h) je-li zahrnuto umoření jistiny 

spotřebitelského úvěru s pevně 

stanovenou dobou trvání, také 

informace o právu obdržet kdykoliv 

bezplatně výpis z účtu v podobě 

tabulky umoření, 

i) mají-li být poplatky a úroky 

splaceny bez umoření jistiny, tak 

soupis uvádějící lhůty a podmínky 

pro splacení úroku a veškeré 

související opakující se či 

jednorázové poplatky, 

j) veškeré poplatky vyplývající ze 

smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, 

k) úroková sazba použitelná v případě 

opožděných plateb platná v okamžiku 

uzavření smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr, a 

podmínky pro její úpravu a veškeré 

další důsledky vyplývající z prodlení 

spotřebitele, 

l) náklady na služby notáře či jiné 

obdobné náklady, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%99itel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlu%C5%BEn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jistina


 
 

m) požadavek na případné zajištění 

nebo pojištění, 

n) informace o právu na odstoupení 

od smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž 

může být toto právo vykonáno, a 

dalších podmínkách pro výkon tohoto 

práva, včetně informace o povinnosti 

spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu 

a příslušný úrok podle § 11 odst. 3 

zákona o spotřebitelském úvěru, 

jakož i o částce úroku splatné za den, 

o) informace o právech vyplývajících 

z § 14 odst. 3 a 4 zákona o 

spotřebitelském úvěru a podmínkách 

jejich uplatnění, 

p) informace o právu na předčasné 

splacení spotřebitelského úvěru, o 

případném právu věřitele na náhradu 

vzniklých nákladů a o způsobu jejich 

stanovení, 

q) informace o postupu v případě 

ukončení smluvního vztahu, 

r) informace o možnosti 

mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů 

prostřednictvím finančního arbitra, 

s) označení příslušného orgánu 

dozoru, a 

t) informace o tom, zda případné 

použití kapitálu, vytvořeného 

platbami spotřebitele namísto 

splácení spotřebitelského úvěru, 

povede k úplnému splacení úvěru. 

Odstoupení od smlouvy o 

spotřebitelském úvěru 

Od smlouvy o spotřebitelském úvěru 

je možné písemně odstoupit ve lhůtě 

14 dnů ode dne jejího uzavření. 

 Úvěrová smlouva musí obsahovat 

informaci o tom, jak a kam 

odstupovat. Pokud tento či jiný 

povinný údaj neobsahuje, lhůta pro 

odstoupení neskončí dříve než 14 

dnů poté, kdy poskytovatel úvěru 

spotřebiteli chybějící informace 

poskytne. 

Lhůta začíná běžet dnem 

následujícím po uzavření smlouvy a 

považuje se za zachovanou, je-li 

dopis odeslán nejpozději v její 

poslední den. 

Nejpozději do 30 dnů ode dne 

odeslání odstoupení má spotřebitel 

povinnost zaplatit jistinu neboli 

částku, kvůli které si úvěr vzal. V 

tomto případě je spotřebitel povinen 

zaplatit poskytovateli úvěru úrok ve 

výši, na kterou by mu 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. 

Předčasné splacení?  

Před 1.1.2014 - u dříve sjednaných 

úvěrů má spotřebitel možnost úvěr či 

jeho část předčasně splatit.  

Pro úvěrové smlouvy uzavřené před 

1. ledna 2011 platilo, že 

spotřebitel má nárok na snížení 

plateb ze spotřebitelského úvěru o 

takovou částku, aby splacením 

úvěru před dobou splatnosti 

nezískala žádná strana smlouvy o 

spotřebitelském úvěru nepřiměřený 

prospěch na úkor ostatních. 

Poskytovatelé úvěrů si pravidlo 

vykládají především ve svůj 

prospěch. Pokud spotřebitel 

požadovanou částku považuje za 

nepřiměřenou, má možnost podat 

podnět České obchodní inspekci 

pro porušování zákona, pokud však 

úvěr poskytla banka, pak České 

národní bance. Samotný spor však 

může rozhodnout pouze soud. 

Po 1.1.2014 - Část nebo celý úvěr 

je spotřebitel oprávněn splatit 

předčasně kdykoli po dobu trvání 

úvěru. Poskytovatel úvěru má 

v takovém případě nárok na úhradu 

nutných a objektivně 

odůvodněných nákladů, které však 

nesmí převyšovat 1 % z předčasně 

splacené části úvěru (pokud je úvěr 

na dobu delší než 1 rok; pokud je 

kratší, tak 0,5 %). Náhrada 

nákladů nesmí přesáhnout částku 

úroku, kterou by spotřebitel 

zaplatil za dobu od předčasného 

splacení do skončení úvěru. 

zpracováno dle www.dtest.cz 

Bulletin Rady z poradny vydala KreBul, o.p.s. jako neperiodickou tiskovinu v březnu 2015 

Odpovědní redaktoři: Zdeněk Krejsa, Jiří Gabriel Kučera, dobrovolníci KreBul, o.p.s. 

Grafická úprava: Lenka Skobová 

Datum vydaní: březen 2015 

       

 


