
Co je predátorské úvěrování?
Jako tzv. „predátorské úvěrování“ (někdy také „žraločí úvěry“) se označuje praktika 
některých poskytovatelů úvěrů, kteří prostřednictvím přemrštěných smluvních 
sankcí obvykle ve spojení s užíváním rozhodčích doložek nebo směnek, dostanou 
spotřebitele při sebemenším prodlení se splácením úvěru do dluhové pasti. Obvyk-
lý model je takovým, že spotřebitel sjedná úvěrovou smlouvu, jejíž ostatní podmín-
ky jsou na pohled běžné nebo výhodné, avšak v momentě, kdy se sebeméně zpozdí 
se splácením, nastupují přemrštěné smluvní sankce. Spotřebitelovy platby se  pak 
podle smlouvy obvykle započítají vždy nejprve na smluvní sankci a pak teprve na 
jistinu úvěru. Tím pádem naskakují další sankce za neplacení splátek a vzniká blud-
ný kruh, kdy spotřebitel splácí nové a nové sankce, přičemž dluh na jistině zůstává. 
Pro poskytovatele úvěru je tato situace výhodná, protože má zajištěný dlouhodobý 
trvalý příjem od spotřebitele. Pro spotřebitele však může znamenat 
uvíznutí v tzv. dluhové pasti. 
Bohužel ani podle nového zákona o spotřebitelském úvěru účinného od 1.1.2011 
nebude výše smluvních sankcí omezena ani nebude součástí RPSN, proto je třeba 
aby spotřebitel vždy věnoval pozornost smluvním sankcím v úvěrových podmín-
kách připojených k úvěrové smlouvě, případně se na výši sankcí dotázal poskytova-
tele úvěru. Ten je vždy podle nového zákona o spotřebitelském úvěru povinen mu 
poskytnout v této věci náležité vysvětlení. 

Co jsou obchodní nebo úvěrové podmínky?
Jde o předem připravený soubor smluvních ujednání, které se obvykle připojují 
k formulářovým smlouvám. U úvěrových smluv bývají často označeny jako úvěrové 
podmínky. Ve formuláři, který spotřebitel podepisuje, je zpravidla uvedeno, že úvě-
rové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru. Podpisem formuláře tedy 
spotřebitel přijme nejen podmínky napsané na formuláři ale i podmínky napsané 
v (obvykle několikastránkových) úvěrových podmínkách. Před podpisem smlouvy 

je tedy třeba doporučit opatrnost. Spotřebitel by si měl pečlivě pročíst i připojené 
obchodní podmínky, zejména ustanovení o smluvních sankcích, které by následo-
valy v případě opoždění se splácením. 

Co je rozhodčí doložka?
Rozhodčí doložka je ujednání ve smlouvě (či v obchodních nebo úvěrových pod-
mínkách), které znamená, že se strany smlouvy dohodly, že případný spor ze smlou-
vy nebude řešen před soudy ale před rozhodci. U rozhodců však nejsou vůbec záko-
nem stanoveny takové záruky odbornosti, nestrannosti a nezávislosti jako u soudců. 
Přitom rozhodčí nález lze soudně přezkoumat pouze výjimečně a zpravidla se proti 
němu nelze ani odvolat. Rozhodčí nález má však stejné právní účinky jako rozsudek 
soudu. Spotřebitel by si tedy měl být těchto následků podpisu smlouvy s rozhodčí 
doložkou být vědom, případně její podpis zvážit. 

Co znamená zajištění spotřebitelského úvěru směnkou? 
Směnka je cenný papír. Pokud je v něm stanovena povinnost k zaplacení, soud zpra-
vidla nemůže zkoumat důvody, proč je tato povinnost v cenném papíru uvedena 
a pouze na základě samotné směnky nařídí zaplacení uvedené částky. Je tedy třeba 
velké obezřetnosti pokud požaduje věřitel poskytnutí zajištění úvěru směnkou. 
Mnohdy jsou používány směnky s nevypl-
něnou směnečnou částkou s tím, že vyplně-
ní částky je ponecháno na věřiteli. Ten pak 
doplní částku, kterou mu podle jeho názoru 
spotřebitel dluží a podá na jejím základě ná-
vrh k soudu nebo k rozhodci. Směnka může 
být pak lehce zneužita například k vymá-
hání přemrštěných smluvních pokut, které 
by jinak byly nevymahatelné pro rozpor 
s dobrými mravy (viz dále).  

Co je lichva?
Lichevní smlouvy jsou smlouvy, které smluvní strana uzavře zneužívaje něčí nezku-
šenosti, tísně nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení k tomu, aby sobě nebo 
jinému dala poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného 
plnění v hrubém nepoměru. O lichevní smlouvu však půjde pouze tehdy, pokud 
jednající věděl o tom, že druhá smluvní strana je postižena těmito okolnostmi a tyto 
okolnosti využil. Lichevní smlouva je neplatná pro rozpor s dobrými mravy. (viz 
např. Rozsudek Nejvyššího soudu 
22 CDO 1993/2001). Uzavření lichevní smlouvy může být také trestným činem.
Jaká je maximální dovolená výše úroku? Jaká je nejvyšší dovolená sazba smluvních 
sankcí? 
Zákon zatím bohužel konkrétně nestanovuje maximální dovolenou výši úroku. Jedi-
ným omezením je, že úrok nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Posouzení rozporu 

 Než uzavřete úvěrovou smlouvu...
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s dobrými mravy závisí na úvaze soudu v každém konkrétním případě a posuzuje 
se též v závislosti na konkrétních okolnostech každého případu. Totéž platí o smluv-
ních sankcích.  
 

Spotřebitelské úvěry

Jako spotřebitelský úvěr bývá v praxi označován úvěr, který slouží k zaplacení zboží 
nebo služeb. Z právního hlediska se za spotřebitelský úvěr považují úvěry, na které 
se vztahuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách poskytování spotře-
bitelského úvěru. Tento zákon je s účinností od 1.1.2011 nahrazen zcela novým 
zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, což s sebou přináší některé velmi podstat-
né změny ve prospěch posílení ochrany spotře-
bitele. Nový zákon o spotřebitelském úvěru se 
však nevztahuje na smlouvy uzavřené před jeho 
účinností; tyto úvěrové smlouvy se tedy budou 
stále až do svého skončení řídit režimem zákona 
č. 321/2001 Sb. Výjimku z tohoto pravidla stanoví 
nový zákon o spotřebitelském úvěru pro smlouvy 
uzavřené na dobu neurčitou – na tyto smlouvy 
(ač byly uzavřeny před jeho účinností) se část 
nového zákona o spotřebitelském úvěru vztahuje. 
Nový zákon o spotřebitelském úvěru vznikl v důsledku implementace směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2008/48/ES a prakticky celá jeho podoba je ovlivněna 
touto směrnicí. 

Nyní alespoň několik základních informací o některých novinkách, které přináší 
nový zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSU“).

Co je spotřebitelský úvěr?
Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, půjčka nebo jiná obdobná služba, kte-
rá je poskytována spotřebiteli (tedy nepodnikateli) věřitelem nebo jeho zprostřed-
kovatelem (tedy podnikatelem). Tato de'nice je poměrně široká, proto je doplněna 
vymezením toho, co se za spotřebitelský úvěr nepovažuje: 
-  půjčky poskytnuté na bydlení, kde je půjčka zajištěna zástavním právem k nemo-

vitosti (např. hypotéky)
-  leasing, u něhož není sjednána povinnost nebo právo koupě po uplynutí určité 

doby
-  bezúplatné půjčky
-  případy, kdy je průběžné poskytování služby nebo zboží placeno formou splátek
-  půjčky nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč
-  některé druhy půjček poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům 
-  půjček sjednaných za účelem provedení operace s investičními nástroji

-  bezplatné odložení platby stávajícího dluhu
-  půjčky, při nichž je věřiteli přenechána movitá věc a věřiteli nevzniká právo na 

vrácení peněz
-  půjčky obsažené v soudních nebo jiných „úředních“ smírech 

Jak získám informace o spotřebitelském úvěru?
ZSU je postaven na velmi široce a přísně stanovené informační povinnosti věřite-
le vůči spotřebiteli. Ve svých přílohách obsahuje výčet povinných informací pro 
spotřebitele a způsob jejich poskytnutí. Zákon přikazuje uvádět některé informace 
o úvěru již v reklamě, další informace před uzavřením úvěrové smlouvy včetně 
povinnosti poskytovat náležité vysvětlení, aby spotřebitel byl schopen posoudit 
vhodnost nabízeného úvěru pro sebe, a další informace též v samotné úvěrové 
smlouvě. Věřitel je povinen prokazovat, že informace spotřebiteli skutečně poskyt-
nul. V opačném případě mu hrozí pokuta od státních dozorových orgánů. Navíc 
nejsou-li poskytnuty zákonem požadované informace v úvěrové smlouvě, může 
spotřebitel uplatnit u věřitele námitku, která způsobí, že se úvěr od počátku bude 
úročit pouze (nízkou) diskontní sazbou  České národní banky a ujednání o jiných 
platbách se stanou neplatnými. 

Proč posuzuje věřitel mou schopnost splácet? 
ZSU ukládá věřiteli posoudit před poskytnutím úvěru schopnost spotřebitele splá-
cet úvěr. Informace k tomuto posouzení  získává od spotřebitele, který je povinen 
mu poskytnout pravdivé informace, a také z registrů umožňujících posouzení úvě-
ruschopnosti (zejména zřejmě půjde o registry dlužníků). Pokud věřitel neposoudí 
úvěruschopnost spotřebitele, dopouští se správního deliktu. 

Co je RPSN?
Jde o tzv. roční procentní sazbu nákladů, která by měla sloužit jako ukazatel k po-
rovnání nákladů spotřebitele na jednotlivé úvěry. Tato sazba je vždy vztažena k ob-
dobí jednoho roku a porovnáním výše RPSN u jednotlivých nabídek úvěrů by mělo 
sloužit k tomu, aby spotřebitel byl prostým 
srovnáním schopen zjistit, která z nabízených 
půjček je výhodnější. Tento ukazatel musí 
věřitel uvádět jak v reklamě na úvěr i v úvěro-
vé smlouvě. Je však třeba upozornit na to, že 
RPSN bohužel nezahrnuje výši smluvních sank-
cí pro případ zpoždění se splátkami. 

Mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?
ZSU nově zavádí právo spotřebitele odstoupit 
od jakékoliv smlouvy o spotřebitelském úvěru 
ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení 
musí být vždy písemné. O tomto právu musí 



být spotřebitel informován v úvěrové smlouvě. POZOR: spotřebitel však také musí 
po odstoupení nejpozději do 30 dnů zaplatit věřiteli jistinu úvěru. 
Jak mohu ukončit úvěr na dobu neurčitou?
Spotřebitel může kdykoliv vypovědět úvěrovou smlouvu sjednanou na dobu neur-
čitou. Výpověď musí být písemná. Pokud nebyla ve smlouvě stanovena výpovědní 
doba, nastanou účinky výpovědi okamžitě. 

Co se stane, pokud odstoupím od kupní smlouvy na zboží, které bylo hrazeno 
spotřebitelským úvěrem?
Nově ZSU stanoví, že pokud je smlouva o úvěru vázána na zakoupení zboží nebo 
služby, zaniká úvěrová smlouva též v případech, kdy spotřebitel odstoupil od 
smlouvy o poskytnutí zboží nebo služby. S tím nesmí být pro spotřebitele spoje-
ny žádné sankce. Pokud byla smlouva o poskytnutí zboží nebo služby uzavřena 
mimo prostory obvyklé k podnikání nebo 
prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku a spotřebitel při odstoupení vrátil prodá-
vajícímu obdržené zboží, není zároveň povinen 
vrátit poskytovateli úvěru peníze, kterými byla 
uhrazena prodávajícímu cena zboží nebo služby 
až do chvíle než prodávající tyto peníze vrátí 
spotřebiteli. Ostatní případy (např. odstoupení 
od kupní smlouvy pro vady) ale zákon výslov-
ně neupravuje a je tedy pravděpodobné, že si 
věřitelé stanoví ve svých úvěrových podmínkách 
povinnost spotřebitele vrátit po odstoupení peníze věřiteli bez ohledu na to, zda 
již byly spotřebiteli vyplaceny od prodávajícího. Pokud však má spotřebitel právo 
na vrácení peněz od prodávajícího přiznané soudem nebo pokud prodávající uznal 
povinnost vrátit peníze, ručí mu věřitel za uspokojení tohoto práva prodávajícím. 

Mohu spotřebitelský úvěr předčasně splatit?
Spotřebitel může předčasně splatit kdykoliv. Důsledkem splacení bude poměrné 
snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel má však právo na úhra-
du nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Zákon přitom 
stanoví pevné limity těchto nákladů, výjimky, kdy věřitel nemá na náhradu nákladů 
nárok, a pravidlo, že náhrada nákladů nikdy nesmí přesáhnout částku, kterou by 
spotřebitel zaplatil na úrocích za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.

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 závad-
nými produkty živočišného původu/např. masné výrobky a další/.
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.

Sdružení obrany spotřebitelů

- Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
- Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
- Na Vaše problémy upozorňujeme
 formou spolupráce s medii:

•  tiskem-formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, kde v pořadu Apetýt - „Spotřebitelský 

servis“ každou poslední středu v měsíci v 10.30 hodin zodpovídáme Vaše dotazy 
a informujeme Vás 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 MH
  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!


