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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den 
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Spotřebitelské  

úvěry a lichva

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,  

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
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částka, která bude zaplacena spotřebitelem, doba trvá-
ní spotř. úvěru. 

Ve smlouvě potom musí být uvedeno zejména: 

•	 Druh spotř. úvěru.

•	 Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní 
adresa pro doručování, telefonní číslo.

•	 Doba trvání spotř. úvěru.

•	 Celková výše spotř. úvěru a podmínky jeho čerpání. 

•	 Výpůjční úroková sazba, RPSN, výše, počet a četnost 
plateb, jež má spotřebitel provést. 

•	 Následky pozdní úhrady splátek. 

•	 Informace o možnosti úvěr předčasně splatit. 

•	 Informace o možnosti odstoupit od smlouvy.

•	 Označení příslušného orgánu dozoru, tedy České 
obchodní inspekce.

•	 Informaci o možnosti mimosoudního řešení sporů 
prostřednictvím finančního arbitra.

Smlouva musí být písemná.  

Pokud smlouva nebude splňovat některý z výše uvede-
ných požadavků a spotřebitel tuto skutečnost uplatní 
u věřitele (nejlépe písemně!), pokládá se spotř. úvěr od 
počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné 
v době uzavření této smlouvy uveřejněné ČNB a jaká-
koliv ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr 
jsou neplatná. Výše diskontní sazby se v současnosti po-
hybuje okolo 0,05 %. Doporučujeme proto zkontrolo-
vat, zda vám byly opravdu poskytnuty všechny povinné 
informace a případně využít tento postup.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy do 14 dnů od jejího 
uzavření písemně odstoupit bez uvedení důvodu. 

Co je to lichva a neúměrné 
zkrácení?

Pokud je sjednána smlouva a plnění jedné ze stran 
v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá stra-
na, může zkrácená strana požadovat zrušení celé 
smlouvy, pokud jí druhá strana rozdíl nevyrovná. 

Platí tedy, že soud může zrušit smlouvu, pokud jste 
něco prodali za neúměrně nízkou cenu nebo koupili 
za neúměrně vysokou cenu. Podmínkou nároku je, 
že zkrácená strana si nepoměru vzájemných plnění 
nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm vědě-
la nebo při nejmenším vědět musela. Zákon dotčené 
straně k uplatnění nároku dává omezenou lhůtu jed-
noho roku  od  uzavření smlouvy. Má-li druhá strana 
zájem o  zachování závazku, může jeho zrušení za-
bránit tím způsobem, že zkrácené straně doplní, o co 
byla zkrácena (se zřetelem k  ceně obvyklé v  době 
a místě uzavření smlouvy).

Lichvou je podle občanského zákoníku si-
tuace, kdy někdo zneužije tísně, nezkuše-
nosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě 
nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, 
jehož majetková hodnota je k vzájemné-
mu plnění v hrubém nepoměru. Taková 
smlouva je pak neplatná.

Za spotřebitelský úvěr se ale nepovažuje:

•	 Hypotéka (úvěr pro účely bydlení, kdy je pohledáv-
ka zajištěna zástavním právem k nemovitosti).

•	 Půjčka či úvěr sjednaný jako nájem věci kromě těch 
smluv, u nichž je sjednáno právo koupě nebo jiná 
možnost převodu vlastnictví předmětu smlouvy  po 
uplynutí určité doby (např. leasing).

•	 Půjčka sjednaná bez úroku a jakýchkoli jiných po-
platků.

•	 Průběžné poskytování služby nebo dodávání zbo-
ží stejného druhu, za které spotřebitel může platit 
v průběhu jejich poskytování formou splátek.

•	 Půjčka nebo úvěr nižší než 5.000 Kč nebo vyšší 
než 1.880.000 Kč.

Informační povinnost

V reklamě na spotřebitelský úvěr, v níž jsou uvedeny ná-
klady na půjčení peněz (úroky nebo poplatky), musí být 
také na příkladu uvedena výše úroků a poplatků, RPSN 
(roční procentní sazba nákladů), výše splátek a celková 

Co je to spotřebitelský úvěr?
Úpravu spotřebitelského úvěru nalezne-
me ve speciálním zákoně č. 145/2010 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, podle kterého se 
„Spotřebitelským úvěrem rozumí odložená 
platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná fi-
nanční služba poskytovaná nebo přislíbená 
spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkova-
telem.“


