
Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• určeny na nepodnikatelské účely, např.: určeny na nepodnikatelské účely, např.: 
– nákup spotřebního zboží nákup spotřebního zboží 
– nákup automobilů nákup automobilů 
– vybavení domácnosti vybavení domácnosti 
– opravy střechy opravy střechy 
– splacení závazků mezi občany (vypořádání mezi dědici splacení závazků mezi občany (vypořádání mezi dědici 

či manželi, úhrada člen. podílů v byt. družstvu apod.)či manželi, úhrada člen. podílů v byt. družstvu apod.)
– k financování různých služeb (školné, dovolená) atd.k financování různých služeb (školné, dovolená) atd.
– hobby (sběratelské záliby, sport atd.) hobby (sběratelské záliby, sport atd.) 



Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• Podmínky získání úvěru:Podmínky získání úvěru:

– fyzická osoba starší 18 let fyzická osoba starší 18 let 

– státní občanství ČR  státní občanství ČR  

– trvalé bydliště na území ČRtrvalé bydliště na území ČR

• dostupná výše úvěru od 1000 Kč do 1 milionudostupná výše úvěru od 1000 Kč do 1 milionu



Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• Typy úvěrů:Typy úvěrů:
– spotřeb. úvěr s ručením /při částce 0,5 – 1 mil./spotřeb. úvěr s ručením /při částce 0,5 – 1 mil./
• ručení movitou nebo nemovitou věcí, či ručení movitou nebo nemovitou věcí, či 

zajištění ručitelemzajištění ručitelem
– spotřeb. úvěr bez ručení /při částce do 0,5 mil./spotřeb. úvěr bez ručení /při částce do 0,5 mil./

– spotřeb. úvěr účelový /na konkrétní zboží, spotřeb. úvěr účelový /na konkrétní zboží, 
služby/- úrok cca 10 %služby/- úrok cca 10 %

– spotřeb. úvěr neúčelový /libovolný účel/– úrok spotřeb. úvěr neúčelový /libovolný účel/– úrok 
cca 15% cca 15%     



Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• Výhody:Výhody:
– snadné a rychlé řešení osobních potřeb bez snadné a rychlé řešení osobních potřeb bez 

nutnosti dlouhého čekání na penízenutnosti dlouhého čekání na peníze
– doba splácení od 1 roku do 10 letdoba splácení od 1 roku do 10 let
– volitelná výše splátekvolitelná výše splátek
– úvěr splácíte z účtu v bance, inkasem nebo úvěr splácíte z účtu v bance, inkasem nebo 

poštovní poukázkoupoštovní poukázkou
–můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z 

důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo 
smrtismrti



Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují:Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují:  
– banky banky /ČSOB, Komerční b., UniCreditBank, Air /ČSOB, Komerční b., UniCreditBank, Air 

Bank, Fio banka aj./Bank, Fio banka aj./a další finanční instituce a další finanční instituce 
/např. staveb. spořitelny//např. staveb. spořitelny/

– nebankovní úvěrové společnosti:nebankovní úvěrové společnosti:
• Acema Credit Czech, a. s.Acema Credit Czech, a. s.
• AN EURO Group s.r.o.AN EURO Group s.r.o.
• BB Finance Czech s.r.o.BB Finance Czech s.r.o.
• COFIDIS s.r.o.COFIDIS s.r.o.
• CreditON.cz, s.r.o., atd.CreditON.cz, s.r.o., atd.



Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• Spotřebitel. úvěr je možné čerpat i přímo v obchodech  možné čerpat i přímo v obchodech 

nákupem spotřebního zboží na splátky
• na všechny poskytovatele úvěrů dohlíží Česká národní  dohlíží Česká národní 

bankabanka
• Všechny okolnosti úvěru zakotveny ve smlouvě o  okolnosti úvěru zakotveny ve smlouvě o 

spotřebitelském úvěru, spotřebitelském úvěru, která musí být písemná musí být písemná 
(nesplnění formy ale nemá přímo za následek její 
neplatnost)

• Samotné uzavření smlouvy může být zpoplatněno Samotné uzavření smlouvy může být zpoplatněno 
(obvykle kolem 1 % z půjčované částky) 



Spotřebitelské úvěrySpotřebitelské úvěry
• Úskalí spotřebitelského úvěru:Úskalí spotřebitelského úvěru:
– netransparentní podmínky konkrétní spotřebitelské netransparentní podmínky konkrétní spotřebitelské 

půjčkypůjčky
– příliš vysoké RPSN (roční procentní sazba nákladů) příliš vysoké RPSN (roční procentní sazba nákladů) 

zapříčiňující vysoké platby ze strany dlužníkazapříčiňující vysoké platby ze strany dlužníka
– existující měsíční poplatky za vedení samotného existující měsíční poplatky za vedení samotného 

úvěru,úvěru,
– poplatek za vyřízení půjčky placený ještě před poplatek za vyřízení půjčky placený ještě před 

uzavřením smlouvy o úvěru,uzavřením smlouvy o úvěru,
– nezbytnost vedení účtu v konkrétní bance poté, co nezbytnost vedení účtu v konkrétní bance poté, co 

je přidělen úvěrje přidělen úvěr



  Kreditní kartaKreditní karta
• často považována za běžnou debetní kartučasto považována za běžnou debetní kartu
• pomocí kredit. karty můžeme nakupovat na úvěr pomocí kredit. karty můžeme nakupovat na úvěr 
• karta není napojena na váš běžný účet, ale na karta není napojena na váš běžný účet, ale na 

účet úvěrovýúčet úvěrový
• každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru 

od bankyod banky
• tyto čerpané peníze musíte bance vrátit dle tyto čerpané peníze musíte bance vrátit dle 

stanovených podmínekstanovených podmínek
• jednou za měsíc vám banka zašle vyúčtování a vy jednou za měsíc vám banka zašle vyúčtování a vy 

zpětně splácíte úvěr zpětně splácíte úvěr 



  Kreditní kartaKreditní karta
• a to, buď jednorázově nebo v pravidelných a to, buď jednorázově nebo v pravidelných 

měsíčních splátkách /každý měsíc se musí splatit měsíčních splátkách /každý měsíc se musí splatit 
nejméně 5  – 10  % z  dlužné částky včetně úroků/nejméně 5  – 10  % z  dlužné částky včetně úroků/

• pokud splatím v bezúroč. období /od 40 do 76  pokud splatím v bezúroč. období /od 40 do 76  
dnů/, neplatím úrokdnů/, neplatím úrok

• poplatek za výběr hotovosti z bankomatu bývá poplatek za výběr hotovosti z bankomatu bývá 
mnohonásobně vyšší než u debetní karty mnohonásobně vyšší než u debetní karty 
(zpravidla 1% z částky, min 100Kč – dle podmínek (zpravidla 1% z částky, min 100Kč – dle podmínek 
banky) banky) 



  Kreditní kartaKreditní karta
• na rozdíl od debetních karet je při vydání kreditní na rozdíl od debetních karet je při vydání kreditní 

karty zjišťována způsobilost klienta splatit karty zjišťována způsobilost klienta splatit 
budoucí úvěr budoucí úvěr 

• při tomto posouzení se jako jeden z hlavních při tomto posouzení se jako jeden z hlavních 
ukazatelů bere čistý měsíční příjem žadatele ukazatelů bere čistý měsíční příjem žadatele 



  Kreditní kartaKreditní karta
• Hlavní výhody:Hlavní výhody:
– bezúročné období od 40  do 76  dnů na bezúročné období od 40  do 76  dnů na 

bezhotovostní platbybezhotovostní platby
– neřešíte nedostatek finančních prostředků a neřešíte nedostatek finančních prostředků a 

máte vždy po ruce trvalou rezervumáte vždy po ruce trvalou rezervu
– kreditní kartu lze využít i v zahraničí, získáte kreditní kartu lze využít i v zahraničí, získáte 

lepší kurzy, než při hotovostní  platbělepší kurzy, než při hotovostní  platbě
– nemůžete-li vyčerpané peníze vrátit najednou, nemůžete-li vyčerpané peníze vrátit najednou, 

splácíte je v  měsíčních splátkáchsplácíte je v  měsíčních splátkách



  Kreditní kartaKreditní karta
– nepotřebujete účet v  bance, kreditní karta je nepotřebujete účet v  bance, kreditní karta je 

zcela nezávislázcela nezávislá
–můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z  můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z  

důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu 
nebo  smrtinebo  smrti



  Kreditní kartaKreditní karta
• Pravidla bezpečného používání platebních karetPravidla bezpečného používání platebních karet
– 1. Nikam nezapisujte PIN, ani ho nikomu 1. Nikam nezapisujte PIN, ani ho nikomu 

nesdělujte nesdělujte 
– 2. Při zadávání PIN přistupte k zařízení co 2. Při zadávání PIN přistupte k zařízení co 

nejblíže a zakryjte si klávesnici rukou tak, aby nejblíže a zakryjte si klávesnici rukou tak, aby 
nebylo vidět, jaká čísla zadávátenebylo vidět, jaká čísla zadáváte

– 3. Při vybírání peněz by Vás neměl nikdo 3. Při vybírání peněz by Vás neměl nikdo 
přerušit, ani ochranka nebo pracovník bankypřerušit, ani ochranka nebo pracovník banky

– 4. Když někdo stojí příliš blízko, požádejte jej, 4. Když někdo stojí příliš blízko, požádejte jej, 
aby odešel nebo poodstoupilaby odešel nebo poodstoupil



  Kreditní kartaKreditní karta
• Pravidla bezpečného používání platebních karetPravidla bezpečného používání platebních karet
– 5. Pokud se Vám karta nevrátí nebo Vám 5. Pokud se Vám karta nevrátí nebo Vám 

bankomat nevydá peníze, okamžitě bankomat nevydá peníze, okamžitě 
kontaktujte Vaši banku nebo policiikontaktujte Vaši banku nebo policii
• Od bankomatu se nevzdalujteOd bankomatu se nevzdalujte

– 6. Kdyby se Vám na bankomatu nebo jeho 6. Kdyby se Vám na bankomatu nebo jeho 
okolí zdálo něco podezřelého, raději si najděte  okolí zdálo něco podezřelého, raději si najděte  
jinýjiný



  Kreditní kartaKreditní karta
• Pravidla bezpečného používání platebních karetPravidla bezpečného používání platebních karet

– 7. Nechte si posílat informační sms o každé 7. Nechte si posílat informační sms o každé 

transakci Vaší kartoutransakci Vaší kartou

• Pokud zachytíte platbu, kterou jste Pokud zachytíte platbu, kterou jste 

neprovedli, ihned informujte bankuneprovedli, ihned informujte banku

– 8. Pravidelně kontrolujte výpisy a případné 8. Pravidelně kontrolujte výpisy a případné 

nesrovnalosti opět okamžitě hlaste bancenesrovnalosti opět okamžitě hlaste bance



  Kreditní kartaKreditní karta
• Pravidla bezpečného používání platebních karetPravidla bezpečného používání platebních karet
– 9. Pokud Vám kartu ukradnou, co nejdříve ji 9. Pokud Vám kartu ukradnou, co nejdříve ji 

zablokujte zablokujte 
• Telefonní číslo pro blokaci karet byste měli Telefonní číslo pro blokaci karet byste měli 

mít uložené alespoň v mobilním telefonu.  mít uložené alespoň v mobilním telefonu.  
• Při blokaci platební karty nikdy nesdělujte Při blokaci platební karty nikdy nesdělujte 

svůj PINsvůj PIN



  Kreditní kartaKreditní karta
• Pravidla bezpečného používání platebních karetPravidla bezpečného používání platebních karet
– 10. Aktivujte si službu zamykání platební karty a 10. Aktivujte si službu zamykání platební karty a 

zamykejte svoji platební kartuzamykejte svoji platební kartu
• Odesláním speciálního kódu přes sms je třeba Odesláním speciálního kódu přes sms je třeba 

kartu před  každou platbou u obchodníka na kartu před  každou platbou u obchodníka na 
internetu nebo výběrem z bankomatu internetu nebo výběrem z bankomatu 
odemknout a ona se pak automaticky uzamkneodemknout a ona se pak automaticky uzamkne
• To minimalizuje možnost zneužitíTo minimalizuje možnost zneužití
• I kdyby si zloději vyrobili duplikát Vaší platební I kdyby si zloději vyrobili duplikát Vaší platební 

karty, bez odemknutí Vaším mobilním karty, bez odemknutí Vaším mobilním 
telefonem ji téměř nebudou moci zneužíttelefonem ji téměř nebudou moci zneužít
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