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1. Úvod 

Obsahem tohoto dokumentu je aktualizace studie k indikátoru Navigátor bezpečného úvěru (dále též 
„NBÚ“ či „Navigátor“) pro rok 2018, jež navazuje na studii k Navigátoru 2017. Také v tomto ročníku je 
studie NBÚ rozdělena do několika částí. První z nich se zabývá popisem metodologie využité k výpočtu 
indikátoru. Jak je již tradicí, také letos došlo v metodologii k několika změnám, a to se záměrem 
reagovat pružně na aktuální vývoj na trhu spotřebitelských úvěrů. Další část studie obsahuje definici 
pojmu zodpovědné úvěrování, která rovněž navazuje na předchozí ročníky NBÚ, a proto se již nevěnuje 
této definici v původním rozsahu. Následuje kapitola věnující se vývoji na trhu spotřebitelských úvěrů 
v roce 2018. V poslední části jsou pak prezentované výsledky letošního ročníku NBÚ 2018. 

Cíle Navigátoru bezpečného úvěru a z nich plynoucí metodologie reaguje na sledované nebo 
očekávané změny na trhu. Těžiště problematiky se postupně posouvá, a tak i Navigátor bezpečného 
úvěru musí na tyto změny reagovat. Za šestileté působení Navigátoru bezpečného úvěru se mnohé 
změnilo, částečně k těmto změnám svou snahou o kultivaci trhu přispěl i Navigátor bezpečného úvěru. 
Navigátor se po celou dobu své existence snaží zvyšovat finanční gramotnost a informovanost 
spotřebitelů, což přispívá k posilování konkurence na trhu. Ta se postupně projevuje ve snižování a 
přibližování cen bezpečných věřitelů a také ve vyšší transparentnosti a zodpovědnějším přístupu 
věřitelů ke kreditnímu riziku. Od roku 2017 má projekt NBÚ možnost srovnání všech subjektů, které 
požádaly ČNB o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.  

I přes viditelně kultivovanější přístup subjektů na trhu spotřebitelských úvěrů je nutné připomínat 
spotřebitelům zásady pro zodpovědné vypůjčování.  Zaznamenali jsme zájem ze strany některých 
věřitelů o výsledky Navigátoru bezpečného úvěru a snahu zvýšit svou transparentnost a půjčovat 
zodpovědně v souladu s NBÚ. Dnes je již například standardem on-line kalkulačka s podstatnými 
parametry úvěru i vyšší standard při poskytování předsmluvních informací. Pro klienta nepříznivé 
nastavení produktů je již méně časté nežli dříve. Bezpečný segment věřitelů zjišťuje více relevantních 
informací o klientovi a jeho schopnosti úvěr splácet, neslibuje půjčky bez nahlížení do úvěrových 
registrů a bez doložení příjmů, transparentněji informuje o možných důsledcích nesplácení apod.  

Významný vliv na probíhající kultivaci trhu má pochopitelně také měnící se legislativa, která postupně 
reaguje na problémy na trhu spotřebitelských úvěrů a posiluje ochranu spotřebitele. Především se pak 
jedná o zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost od 1. prosince 2016. 
Tato norma zavedla mimo jiné nutnost provedení detailního posouzení situace klienta úvěrovou 
společností a zjištění informací o tom, jak splácí či splácel dosavadní dluhy, povinnost informovat 
klienta o celkové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře a poskytnout další informace definované 
v § 95 v odst. 1 zákona, zákaz vázaného prodeje služeb (pokud poskytovatel nenabízí také alternativu 
bez doplňkové služby) nebo také zavádí omezení sankcí za prodlení se splácením. 

Situace na úvěrovém trhu je díky vysoké zaměstnanosti a pokračujícímu růstu platů výjimečně dobrá. 
V souvislosti s dobrým hospodářským výkonem a důvěrou v další růst ekonomiky roste chuť 
spotřebitelů financovat spotřebu pomocí úvěrů. Technologický rozvoj umožňuje využívání sdílené 
ekonomiky i ve finančnictví. V souvislosti s úvěrovým trhem se jedná především o P2P půjčky nebo 
crowdfunding, kdy se více fyzických nebo právnických osob spojí a poskytnou úvěr žadateli nebo 
podpoří zamýšlený projekt. Mezi největší platformy využívané v ČR patří Zonky (P2P) nebo Startovač a 
Fundlift (crowdfunding). Dosud méně významné, ale dynamicky rostoucí odvětví může v budoucnu 
konkurovat klasickému bankovnictví. Mezi další inovace se značným potenciálem v oblasti 
bankovnictví a platebních transakcí patří blockchain a platby využívající QR kódy. Důležitým faktorem 
pro rozvoj sdílené ekonomiky a dalších technologických inovací, je dostatečná míra regulace tohoto 
typu financování (např. dostatečné posouzení kreditního rizika dlužníka). 

 V minulosti legislativa zamezila zneužívání jiných nástrojů, jako je například zákaz zajištění 
úvěru směnkou, zastropování úroku z prodlení, zastropování výše náhrady nákladů při předčasném 
splacení úvěru atd. Legislativní změny je nutné zohlednit také ve studii NBÚ, a pokud jsou tak tyto 
nástroje omezeny zákonem, můžeme je vyřadit z hodnotících parametrů Navigátoru bezpečného 
úvěru. Ponechání těchto parametrů v metodologii by bylo neefektivní. Místo nich se tak Navigátor 

https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-spotrebitelskem-uveru-2016/zneni-20161201/uplne/#p95
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bezpečného úvěru snaží přicházet s novými parametry, které mají pro klienta přidanou hodnotu a které 
mají vliv na bezpečnost úvěru v dynamicky se rozvíjejícím prostředí. Například v letošním ročníku nám 
vyřazení některých původních parametrů umožnilo zaměřit se více na dostupnost informací o 
produktech poskytovatelů nebo také konstrukcí sankčních podmínek. I když stále existují subjekty, 
které zákon nemusí dodržovat, NBÚ nemá nástroje pro doložení takového faktu a subjekty porušující 
zákon pochopitelně tyto praktiky dobrovolně nepřiznají. Obecně lze říct, že nutnost aktualizace a 
hledání nových hodnotících kritérií značí pro spotřebitele pozitivní vývoj na trhu spotřebitelských 
úvěrů, protože zanikají některé výrazně špatné parametry a můžeme se soustředit na méně rizikové 
problémy na trhu spotřebitelských úvěrů.   

Z výzkumu NBÚ je zřejmé, že stále existuje segment trhu, který používá nekalé praktiky a zneužívá tíživé 
situace dlužníků. Jedná se o téměř neregulovaný sektor, případně dokonce ilegální trh, který je pro 
Navigátor bezpečného úvěru složité sledovat. Proto se snaží na tyto nekalé praktiky alespoň 
upozorňovat a dávat jednoduchý návod spotřebitelům, na co si při vyřizování spotřebitelského úvěru 
dávat pozor.  

Nutnost získání licence k poskytování nebo zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů od České 
národní banky, spolu s minimálními kapitálovými požadavky, informační povinností a požadavky na 
odbornou způsobilost, výrazně omezila počet subjektů nabízejících spotřebitelské úvěry. Dohled ČNB 
zajistí vyšší bezpečnost trhu u registrovaných subjektů. Na druhou stranu však dochází k obcházení 
Zákona formou tržišť P2P půjček, půjček na živnostenský list a dalších alternativ. Zároveň narůstá 
nebezpečí přesunu části poskytovatelů úplně nebo částečně do ilegální oblasti a ztráta i minimální 
kontroly nad jejich činností. Cílem Navigátoru bezpečného úvěru je sledování těchto změn a následné 
varování spotřebitelů v souladu s tímto i minulými ročníky NBÚ. 

I přes změny na trhu, které za šestileté působení NBÚ proběhly, zůstávají základní východiska stejná 
jako v předchozích ročnících. Cílem je tedy zmapovat český trh spotřebitelských půjček, posoudit 
kvalitu jednotlivých poskytovatelů z pohledu bezpečnosti a nabídnout veřejnosti nástroj, pomocí nějž 
se dají finanční instituce jednoduše porovnat. 

Struktura metodologické části studie se po úvodu a krátké rešerši principů zodpovědného úvěrování 
věnuje metodologii konstrukce Navigátoru, který je tvořen pěti hlavními skupinami kritérií:  

1) Kontrola kvality klienta 

2) Dostupnost informací o produktu 

3) Podmínky úvěru 

4) Cena úvěru 

5) Sankční podmínky  

Oproti metodologii z roku 2017 došlo ke značným změnám, nicméně hlavní struktura zůstává 
nezměněna a bodové výsledky zůstávají meziročně porovnatelné. 
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2. Definice zodpovědného úvěrování 

Definice zodpovědného úvěrování navazuje na definici v předchozích ročnících, a proto je stručnější. V 
případě zájmu o historický vývoj definice zodpovědného úvěrování odkazujeme na předešlé ročníky 
studií NBÚ (2011 – 2017), kde se Navigátor problematice věnuje podrobněji. 

Zodpovědné úvěrování je klíčový termín pro následnou konstrukci Navigátoru bezpečného úvěru. 
Zodpovědné úvěrování je třeba chápat v širším kontextu v rámci problému předluženosti obyvatelstva, 
kdy zodpovědný úvěr by měl být bezpečný a nevést k předluženosti obyvatelstva. Studie Civic 
Consulting of CPEC (2013) mapuje předluženost evropských domácností a uvádí definice předluženosti, 
které využívají aktéři finančního trhu v jednotlivých zemích. Ve většině zemí se v zásadě odkazují buď 
na právní definici související s insolvencí, nebo na ekonomickou definici srovnávající příjmy domácností 
se závazky. Předluženost bývá tedy definována buď jako přetrvávající neschopnost plnit finanční 
závazky k datu jejich splatnosti, nebo jako situace, kdy příjem domácností po odečtení minimálních 
nákladů na živobytí nestačí pokrýt splátky dluhu, popř. je ve vysokém poměru k závazkům (50 – 100 
procent). 

Zodpovědné úvěrování má dvě důležité součásti – nabídkovou a poptávkovou stranu, přičemž k 
bezpečnému úvěrování přispívá zodpovědný přístup na obou těchto stranách. Zodpovědné úvěrování 
ze strany věřitele (zodpovědné zapůjčování) odpovídá nabídkové straně a zodpovědné úvěrování ze 
strany dlužníka (zodpovědné vypůjčování) odpovídá poptávkové straně úvěrů. 

2.1. Zodpovědné zapůjčování (responsible lending) 

Zodpovědné zapůjčování je takové, v němž věřitel půjčuje dlužníkovi jen takovou částku, která nebude 
znamenat jeho nadměrnou zadluženost, což z pohledu věřitele znamená především správné 
vyhodnocení bonity klienta a vhodnosti produktu tak, aby odpovídal jeho potřebám.  

Zodpovědné hodnocení bonity klienta umožňuje správné vyhodnocení kreditního rizika.  V případě ex-
ante vysoké pravděpodobnosti problémů se splácením tak umožňuje úvěr zamítnout nebo upravit 
design produktu tak, aby se pravděpodobnost defaultu snížila. Je však třeba rozlišovat riziko ztráty 
věřitele od rizika defaultu. Například úvěr s dostatečným zajištěním (nízké loan-to-value ratio) nemusí 
představovat pro věřitele velké riziko, protože v případě problémů se splácením se uspokojí na zástavě. 
Může se ale jednat o nezodpovědné zapůjčování, pokud je riziko defaultu vysoké a zároveň je 
nepřiměřeně vysoká i hodnota zástavy. V tomto je vnímání bezpečnosti z pohledu věřitele od pohledu 
NBÚ výrazně odlišné.  

Pro správné hodnocení bonity je pochopitelně třeba disponovat dostatkem informací o klientovi 
(zejména údaje o jeho příjmech ve vztahu k dlužné částce, věku ve vztahu ke splatnosti úvěru, stálosti 
příjmů a řadu dalších rizikových faktorů). Nezastupitelnou roli zde hrají úvěrové registry, které 
významnou měrou přispívají k zodpovědnému zapůjčování. Poskytování úvěrů nebonitním dlužníkům 
je v rozporu s Etickým kodexem úvěrových registrů a Memorandem ČLFA k ochraně spotřebitele při 
poskytování spotřebitelských úvěrů. Zodpovědné zapůjčování řeší i nový Zákon o spotřebitelském 
úvěru, který ukládá věřiteli povinnost prověřit finanční situaci dlužníka. Někteří poskytovatelé pak 
obchází tuto zákonnou povinnost vytváření nových registrů, které nemají dostatečné množství 
informací pro relevantní zhodnocení rizikovosti klienta. Proto v NBÚ zohledňujeme, které klientské 
registry poskytovatelé využívají. 

Hodnocení vhodnosti produktu by mělo obsahovat kromě vhodnosti designu i vhodnost produktu pro 
daného klienta. Tento aspekt zodpovědného zapůjčování by však v sobě měl zahrnovat jak analýzu 
potřeb klienta a podle toho vhodně navržený produkt, tak transparentnost v poskytování informací, 
protože v konečné fázi je to klient, kdo zná nejlépe své potřeby a potřebuje pouze dostatečné a 
nezkreslené informace o produktu, který poptává. Kritérium, zda je design produktu pro daného 
klienta vhodný, nezahrnuje jen nejběžněji uváděné informace, jako je výše úvěru, cena a splatnost, ale 
i možnosti předčasného splacení a s tím spojené náklady, flexibilitu splátek (možnost odložení, změna 
velikosti splátek), dostupnost úvěru a řadu dalších, pro klienta podstatných parametrů. 
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Zodpovědné vypůjčování naopak znamená zodpovědný přístup ze strany dlužníka. To znamená, že 
zájemci o úvěr vynaloží dostatečné úsilí pro získání relevantních informací o nabízeném produktu, 
budou čestní při poskytování informací věřiteli či zprostředkovateli a zohlední při rozhodování svou 
osobní a finanční situaci.  

V této souvislosti je třeba rozlišovat mezi dvěma typy potenciálních dlužníků, kteří nepravdivě uvedou 
některé informace o jejich osobě během schvalovacího procesu: 

1) klient, který záměrně uvede nepravdivé informace za účelem získání úvěru; 

2) klient, který uvede nepravdivé informace z důvodu neznalosti či nedbalosti (tj. nepodvádí 
vědomě). 

Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace klientů, nemusí platit, že vzdělaný zákazník si vždy půjčuje 
obezřetně. Je totiž možné, že takový zákazník záměrně uvede nepravdivé informace v žádosti, aby 
požadovaný úvěr získal, ačkoliv by na něj jinak neměl nárok. Zodpovědné vypůjčování je proto úzce 
spojeno s poskytnutím správných, úplných a dostatečných informací ze strany dlužníka poskytovateli 
úvěru (a pochopitelně naopak).  

2.2. Zodpovědného vypůjčování (responsible borrowing) 

Obecně lze konstatovat, že nutnou podmínkou pro zodpovědné vypůjčování je finanční gramotnost, 
neboť vzdělaní zákazníci obvykle lépe rozumí své finanční situaci a vyhodnotí proto lépe, která nabídka 
je pro ně nejvýhodnější. Existuje několik zásad pro zodpovědné vypůjčování. Navigátor bezpečného 
úvěru uvádí patero rad, jak se vyvarovat budoucím problémům.  

1) Půjčujte si jen u značkových společností  

Oslovte co nejvíce kvalitních úvěrových společností a srovnejte nejen finanční kritérium (tedy o kolik 
celkem půjčku přeplatíte), ale také nefinanční kritéria, tedy podmínky ve smlouvě, které se týkají 
především sankcí v případě včasného nesplácení a podobně. A jak poznáte kvalitní úvěrovou 
společnost? Obecně se to dá specifikovat jako banky a společnosti sdružené v České leasingové a 
finanční asociaci, tedy instituce určitým způsobem kontrolované. 

2) Než cokoli podepíšete, přečtěte si to.  

Pokud smlouvám či jiným závazkům nerozumíte, nepodepisujte je na místě. Vždy máte možnost vzít si 
takový materiál domů, a tam jej v klidu a po poradě s dalšími lidmi prostudovat. 

3) Pokud vám značkové společnosti půjčku nedají, je to znamení, že pravděpodobně nebudete 
schopni ji splácet. 

Nabídka od lichvářů vám nepomůže, ale naopak ještě více ublíží. 

4) Pokud se dostanete do problémů se splácením, obraťte se v první řadě na společnost, u které 
úvěr máte, a pokuste se s ní dohodnout na změně výše splátek či odkladu.  

Nepůjčujte si jen proto, abyste splatili dluh. V takovém případě se dostanete do spirály a nedopadne 
to dobře. Dříve nebo později skončíte u lichváře, který vás připraví o vše. Právě ty takzvané značkové 
společnosti mají nástroje, jak vám jako klientovi v těchto situacích pomoci a mají společný zájem na 
tom, aby klient toto tíživé období přečkal. 

5) Pokud máte problém, řešte jej a pomoc hledejte u odborníků. 

V České republice již působí několik neziskových organizací, které se věnují poradenství a řešení 
finančních problémů rodin.  

2.3. Bezpečný úvěr  

Bezpečný úvěr je takový úvěr, při jehož sjednávání postupoval jak věřitel, tak dlužník zodpovědně dle 
výše zmíněných principů. Existují různá pojetí bezpečnosti v oblasti úvěrování. Například podle 
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organizace Money Advice Service by měl dlužník při zvažování přijetí úvěru zvažovat následující tři 
faktory: 

1) poznat svůj úvěr (být si vědom výše úrokové sazby úvěru a průběhu jeho čerpání), 

2) poznat svůj limit (být realistický v tom, co si může dovolit nyní a co později), 

3) poznat svoje možnosti (být si vědom možností v případě změn ovlivňujících splácení úvěru). 

Z pohledu klienta lze na bezpečnost nahlížet na základě 2 kritérií: pravděpodobnost, že se klient 
dostane do problémů se splácením, a náklady na řešení takového problému.  

 

Pro účely této studie vycházíme ze stejné definice bezpečného úvěru z pohledu žadatele o úvěr jako v 
předchozích ročnících, která zohledňuje výše zmíněné aspekty: 

1) znám kvalitu svého věřitele, 

2) chápu parametry svého úvěru (produktový design), 

3) chápu důsledky splácení i nesplácení úvěru. 

Tři výše uvedené charakteristiky pokrývají tři klíčové oblasti úvěrového trhu: nabídku, produktový 
design a poptávku.  
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3. Metodologie konstrukce Navigátoru bezpečného úvěru 

V této části se zabýváme metodologií konstrukce Navigátoru bezpečného úvěru. Pro kvalitní hodnocení 
subjektů na trhu spotřebitelských půjček je nutné sledovat měnící se kritéria, přesto je cílem NBÚ 
hodnotit kvalitu, transparentnost a bezpečnost produktů na trhu. 

Novou kategorií spotřebitelského úvěru, kterou se NBÚ od roku 2017 zabývá, jsou mikroúvěry. 
Poskytovatelé mikroúvěrů podléhají stejnému dohledu ČNB jako poskytovatelé ostatních kategorií 
spotřebitelských úvěrů a provozují svoji činnost za stejných podmínek jako ostatní poskytovatelé 
spotřebitelských úvěrů. Objem poskytnutých krátkodobých výpůjček má silně rostoucí trend a na tento 
typ úvěrů se zaměřuje velké množství především menších poskytovatelů. Častými klienty jsou 
spotřebitelé, kteří nemají jinou možnost financování svých výdajů nebo nemají dostatek krátkodobé 
hotovosti. Značné riziko pak plyne z neschopnosti těchto klientů splatit celou částku včetně poplatků a 
úroků (často dosahujících až 30 % jistiny) ve sjednaném termínu.  

3.1.1. Modelové úvěry 

V rámci naší analýzy se zaměříme jednak na první typ úvěru, tj. bezúčelový úvěr poskytnutý 
bezhotovostně, a jednak na mikroúvěr. U modelového bezúčelového úvěru budou sledovány 
podmínky pro výši jistiny 100 000 Kč se splatností 5 let (blíže viz Tabulka P3 v Příloze). Tato výše úvěru 
byla zvolena proto, že v tomto nastavení se jedná o nejčastěji využívaný produkt a umožňuje porovnat 
úvěry jednotlivých poskytovatelů, neboť takový produkt má v portfoliu většina z nich, a zároveň jde o 
produkt, které využije průměrný klient. Bezúčelový úvěr je hodnocen pro dva modelové klienty žádající 
poskytovatele o úvěr. Jakožto modelový mikroúvěr je pak sledován produkt o celkové výši 5 000 Kč se 
splatností 30 dní.  

Tabulka 1: Základní parametry modelového úvěru na 100 tis. Kč a mikroúvěru  

Parametr Modelový příklad 1 Modelový příklad 2 
Druh spotřebitelského úvěru  Bezúčelový úvěr Mikroúvěr 
Celková výše spotřebitelského úvěru 100 000 Kč 5 000 Kč 
Splatnost 60 měsíců 30 dní 

Zdroj: Autoři 

3.1.1.1. Parametry úvěru 

V odborné literatuře je jednotlivým parametrům úvěrů přisuzován různý význam. Důležitá součást 
produktového nastavení je samozřejmě cena, kterou spotřebitel za půjčku zaplatí. Významnými 
parametry, které ovlivňují cenu i rizikovost, jsou např. zajištění úvěru, možnost pojištění, nabídka 
systémového řešení při problémech klienta se splácením, transparentnost smluvních podmínek (např. 
poplatky, sankce) atp. 

NBÚ se dlouhodobě věnuje identifikaci nejpalčivějších parametrů spotřebitelských úvěrů a během své 
existence tento seznam parametrů upravuje tak, aby odpovídal aktuální situaci na trhu 
spotřebitelských úvěrů a umožňoval spravedlivé hodnocení sledovaných subjektů. Součástí projektu 
Navigátora je také sledování dalších iniciativ a jejich průniku s parametry Navigátora.  

3.2. Konstrukce Navigátoru 

Metodologie NBÚ se dlouhodobě zaměřuje na dříve popsané parametry spotřebitelských úvěrů a 
sleduje pět klíčových aspektů: 

6) Kontrola kvality klienta 

7) Dostupnost informací o produktu 

8) Podmínky úvěru 

9) Cena úvěru 

10) Sankční podmínky 
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Každý měřený aspekt se skládá z několika parametrů. V rámci hodnocení úvěrového produktu může 
být uděleno nejvýše 10 bodů za všechna kritéria. Obecně platí, že čím vyšší hodnota NBÚ, tím vyšší 
rating, resp. kvalita věřitele. 

 

3.2.1. Kontrola kvality klienta 

První část indexu NBÚ se týká kontroly solventnosti ratingu potenciálního klienta, který má zájem o 
úvěr. V rámci této kategorie jsou uvažována kritéria zahrnující využívání registrů klientských informací 
a vyžadování informací od klientů.Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podléhají podle Zákona 
dohledu České národní banky (ČNB) a jsou povinni prověžit solventnost klienta. Mimo povinné 
potvrzení o výši příjmu je klíčové využívání registrů, které obsahují údaje o kreditní historii žadatele. 
Pouze dostatečně obsáhlé registry umožňují dostatečné prověření kvality žadatele. V České republice 
existují dva hlavní bankovní a nebankovní úvěrové registry:   

i) CCB – Czech Credit Bureau, a.s. („CCB“, http://www.creditbureau.cz) 

ii) SOLUS, zájmové sdružení právnických osob („SOLUS“, https://www.solus.cz) 

V rámci Navigátora rozlišujeme dva typy věřitelských společností: 

1) Věřitel registrován v CCB (BRKI, NRKI) a/nebo SOLUSu, 

2) Věřitel neregistrován v CCB (BRKI, NRKI) a/nebo SOLUSu. 

Podmínkou bezpečného úvěrování však není pouhá registrace. Subjekt musí tento registr aktivně 
využívat. Dále může být poskytovatel úvěrů přímo členem registru. Např. členové SOLUS pak musí 
dodržovat etický kodex, který aktivní využívání informací z registru přímo předpokládá. Pokud věřitel 
není přímo členem registru, lze to vykládat i tak, že o sobě něco tají (například by z registru mohlo být 
zřejmé, že věřitel má vysoký podíl nesplacených úvěrů). Protože je informace o aktivním využívání 
velkých registrů obtížně zjistitelná, nebude-li zpracovatelem zjištěn opak, bude se předpokládat, že 
registrovaný subjekt registr aktivně využívá. 

3.2.2. Dostupnost informací o produktu 

Druhá část hodnocení se zabývá množstvím informací o produktu, které věřitel poskytuje zájemcům o 
úvěr. Dostupnost informací a možnost srovnání produktů různých poskytovatelů je základní 
podmínkou pro optimální výběr spotřebitelského úvěru klientem. On-line kalkulačka umožňuje 
orientační zjištění ceny a podmínek splácení pro konkrétní výši úvěru požadovanou klientem. 

Dostupnost relevantních informací sledují následující parametry: 

1) Nabízí věřitel volně přístupnou on-line kalkulačku pro výpočet splátek, ceny úvěru apod.? 

a. Plné bodové ohodnocení obdrží věřitel, který informuje o RPSN, úrokové sazbě, době 
splácení, výši splátky) 

b. Částečné bodové ohodnocení obdrží věřitel, který splňuje alespoň dvě položky z bodu 
a) 

2) Přístup k informacím o úvěru 

a. Volně dostupné smluvní podmínky 

b. Poplatek za sjednání úvěru 

c. Poplatek za předčasné splacení úvěru 

d. Právo změnit výši splátek 

e. Výše sankčních plateb 

http://www.creditbureau.cz/
https://www.solus.cz/


Strana 10/24 

 

f. Poplatek za vytvoření splátkového kalendáře 

g. Podmínky pro zesplatnění úvěru 

3) Jaká je průměrná rychlost odpovědi na dotaz prostřednictvím e-mailu? 

a. Plné bodové ohodnocení obdrží věřitel, který zodpoví dotaz do 24h 

b. Částečné bodové ohodnocení obdrží věřitel, který zodpoví dotaz do 48h 

4) Věřitel nabízí mobilní aplikaci, která poskytuje aktuální informace o úvěru 

a. Plné bodové ohodnocení obdrží věřitel, který pomocí mobilní aplikace informuje 
klienta o termínech splatonsti, zůstatku jistiny, počtu zbývajících splátek, úrokové 
sazbě 

 

3.2.3. Parametry úvěrů (produktový design) 

Třetí sada kritérií hodnotí nastavení podmínek produktu a rozsah doprovodných služeb úvěru a to, zda 
umožňují snížení rizika nesplácení při změně finanční situace klienta. Zvolené parametry úvěru pro 
hodnocení parametrů úvěru byly následující: 

1) Nabízí věřitel doplňkové služby? 

a. pojištění při úpadku 

b. změna výše splátek zdarma 

c. změna výše splátek za poplatek 

d. splátkový kalendář zdarma 

e. splátkový kalendář za poplatek 

2) Proti čemu je nejdříve započítávána splátka (proti jistině, úroku, sankci)? 

V případě, že se klient dostane do problémů se splácením, ale je schopen splácet se zpožděním, 
je pro něho důležité, proti čemu jsou započítávány splátky. Pokud jsou spláceny nejdříve 
sankce a pak teprve úrok a jistina, teoreticky může být splácení dluhu nekonečné. Pro klienta 
je nejlepší, pokud se splátky započítávají oproti (v pořadí) jistině – úroku – sankcím. Naopak 
nejhorší je pořadí sankce – úrok – jistina. Věřitele řadíme do 3 kategorií podle způsobu 
započítání splátky. Řazení je provedeno následujícím způsobem: 

Varianta Zařazení 
jistina - úrok – sankce 3.2.1 – příznivá 
jistina - sankce -úrok 3.2.2 – střední 
úrok - jistina – sankce 3.2.2 – střední 
úrok - sankce – jistina 3.2.3 – nepříznivá 
sankce - jistina – úrok 3.2.3 – nepříznivá 
sankce - úrok – jistina 3.2.3 – nepříznivá 

3) Účtuje věřitel náhrady nákladů při předčasném splacení? 

Maximální výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru je upravena Zákonem. Dle § 
15 odst. 3) Zákona by tato náhrada měla činit nejvýše 1 % z předčasně splacené části, 
přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 
rok, anebo nejvýše 0,5 % z předčasně splacené části u úvěru se splatností do 1 roku. 
Poskytovatelé úvěrů by tuto úpravu měli pochopitelně dodržovat, avšak ve skutečnosti tomu 
tak vždy není. NBÚ tak rozlišuje mezi subjekty, které si účtují poplatky a úroky za předčasné 
splacení, a těmi, které je neúčtují či účtují jen jednu z těchto položek. 

4) Hradí spotřebitel v době zákonné lhůty, kdy lze úvěr vrátit, poplatky či úroky? 
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Poplatky a úroky jsou již sice započítány v parametru celkové ceny a RPSN, nicméně v případě, 
kdy klient využije práva do 14 dní od smlouvy odstoupit, volí poskytovatelé vůči klientovi různé 
přístupy ohledně účtování poplatků, popřípadě i úroků, za dobu, kdy v zákonné lhůtě klient 
prostředky disponoval.  

5) Využívá věřitel nějakou formu zajištění? 

Zajištění pomocí směnky je již Zákonem zakázáno, avšak věřitel může nadále vyžadovat 
zajištění úvěru jinou formou než směnkou. Například vyžaduje-li věřitel u úvěru zajištění 
nemovitostí, je takový úvěr de facto jiným produktem než úvěr bez zajištění, protože 
představuje nižší riziko pro věřitele a naopak vyšší újmu pro spotřebitele, který se dostane do 
problémů se splácením.  

6) Jaká je četnost výskytu jednotlivých věřitelů u zadlužených klientů Asociace občanských 
poraden (AOP)? 

Další z možností, jak ohodnotit potenciálního věřitele, je i počet klientů, kteří se po poskytnutí 
úvěru dostanou do problémů se splácením. Určitým měřítkem může být například počet 
klientů, kteří se při řešení svých dluhů rozhodli obrátit na externí pomoc. Při bodování tak 
hodnotíme frekvenci výskytu jednotlivých poskytovatelů v datech poskytnutých AOP s 
následným znormováním četnosti výskytu podle tržního podílu jednotlivých poskytovatelů na 
trhu poskytnutých úvěrů. 

7) Existují speciální podmínky pro první půjčku? 

Jednou z forem akviziční činnosti jsou první půjčky pro nové klienty. Tato forma jednorázové 
slevy je dosažitelná pouze právě pro nové zákazníky. Na druhou stranu jim umožňuje využít 
nadstandardně výhodných podmínek. Proto je nabídka zvýhodněné první půjčky zahrnuta 
v bodovém hodnocení NBÚ. Váha parametru v celkovém hodnocení je ovšem malá. 

 

3.2.4. Cena úvěru 

 

1) Jaká je cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit)? 

Cena je klíčovým rozhodovacím kritériem při výběru spotřebitelského úvěru klientem. NBÚ 
ovšem hodnotí komplexní bezpečnost produktu, a proto je cena sice významným, avšak nikoliv 
jediným kritériem hodnocení. Cena modelového úvěru jednotlivých poskytovatelů je 
hodnocena na základě porovnání s cenou průměrnou. Průměrná cena modelového úvěruje 
počítána jako průměr z cen modelových úvěrů zkoumaných subjektů pod dohledem ČNB 
s vyloučením horních a dolních 5 % vzorku. Nadprůměrná cena je pak vypočtena jako 
[průměrná cena + X Kč], podprůměrná cena je počítána jako [průměrná cena - X Kč]. Proměnná 
X je volena dle rozdělení zjištěných výsledků. Cena produktu je pak snížena o 50 % z celkové 
hodnoty slevy/bonusu za včasné splácení. Sleva/bonus za včasné splácení je započítán pouze 
zčásti, neboť klient je ne vždy schopen splácet včas. Zároveň nárok na slevu/bonus zaniká při 
předčasném splacení úvěru. 

 

2) Jaká je  RPSN (%)? 

Průměrná RPSN je podobně jako průměrná cena produktu počítána jako průměr z RPSN 
zkoumaných subjektů pod dohledem ČNB s vyloučením horních a dolních 5 % vzorku. 
Nadprůměrná RPSN je pak vypočtena jako [průměrná sazba + Y %], podprůměrná RPSN je 
spočítána jako [průměrná sazba - Y %]. Proměnná Y je volena dle zjištěných výsledků. Také 
v tomto případě je ve výpočtu RPSN zohledněno 50 % z hodnoty slevy/bonusu za včasné 
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splácení na základě informací poskytnutých poskytovateli v rámci dotazníkového šetření a 
informací ve smluvních podmínkách. 

V případě kritérií v kategorii mikroúvěr nemá smysl sledovat RPSN, která na základě své 
definice nabývá extrémních hodnot. Nahrazujeme jej tedy parametrem „cena prodloužení 
splatnosti o 30 dní“, což je standardní parametr mikroúvěrů a značně ovlivňuje bezpečnost 
produktu. Zároveň je přidán parametr „délka minimální doby výpůjčky“. Poskytovatelé 
mikroúvěrů, kteří poskytují úvěry s dobou splatnosti v řádu dní, jsou si vědomi značného rizika 
a půjčují pouze nízké částky za vysoký poplatek.   

3.2.5. Sankční podmínky 

Kritéria v rámci kategorie sankcí porovnává situaci dlužníka u jednotlivých poskytovatelů v případě 
obtížné životní situace, ktará zapříčiní nesplácení úvěru. Kritéria jsou shrnuta do tří bodů: 

1) Informuje společnost klienta o neuhrazení splátky v termínu před tím, než započítá sankci? 

Ne všechny společnosti upozorňují klienta, že mu bude započítána sankce. U některých klientů 
se může stát, že se opozdí se splátkou z nedbalosti nebo si nejsou plně vědomi mechanismu 
započítávání sankcí. Z toho důvodu NBÚ 2018 uděluje vyšší bodové hodnocení takovým 
poskytovatelům, kteří před zaúčtováním sankcí klienta nejdříve upozorní. Tím je zajištěno, že 
NBÚ 2018 pozitivně hodnotí věřitele, kterým jde primárně o to, aby dlužník řádně platil, 
namísto účtování sankcí bez upozornění. 

2) Jaká je výše sankcí při prodlení? 

Kritérium využívání možnosti úpravy úroku z prodlení nad zákonný limit bylo z NBÚ vypuštěno, 
neboť je obtížné získat o tomto jevu průkazné informace. Věřitelé zároveň přichází s jinými 
formami poplatků, než je úrok z prodlení. Je však nadále relevantní měřit celkovou výši 
nákladů, které klient musí uhradit v případě, že se dostane do prodlení se splácením. Proto je 
v NBÚ rozlišováno, zda se jedná o věřitele s nadprůměrně vysokými, průměrnými nebo 
podprůměrně vysokými sankcemi (průměr je vypočítáván ze skupiny věřitelů bez subjektů 
s extrémně vysokými náklady účtovanými klientům při prodlení a bez subjektů, u kterých není 
možné získat potřebná data). Výše nákladů je hodnocena na modelových příkladech půjček na 
100 tis. Kč a u mikroúvěru na 5000 Kč, přičemž do nákladů jsou počítány veškeré typy sankčních 
plateb (úrok z prodlení, jednorázové sankce, upomínky atd.). V potaz jsou brány dodatečné 
náklady po 30, respektive 60 dnech nesplácení a náklady na zesplatnění, pokud proběhne dříve 
než po 60 dnech v prodlení. 

3) Jaká doba v prodlení vede k zesplatnění úvěru a jaké jsou podmínky zesplatnění? 

Důležitým kritériem z pohledu klienta v prodlení je doba, po které dojde k zesplatnění úvěru. 
Čím delší období, po které věřitel vyvíjí snahu o smírné řešení situace např. formou konsolidace 
půjček nebo domluvy splátkového kalendáře, tím je poskytovatel úvěru v NBÚ hodnocen 
pozitivněji. Krátké období pro zesplatnění úvěru v délce do 30 dní může indikovat záměr 
věřitele co nejrychleji zahájit exekuci na dlužníka. Zesplatnění úvěru je často spojeno 
s navýšením dlužné částky o vysoké poplatky a zároveň dále zhoršuje finanční situaci dlužníka. 
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3.3. Žadatelé o úvěr (poptávková strana) 

 

Druhou stranou úvěrového vztahu je poptávková strana, charakterizovaná požadavky a 
chováním žadatelů o úvěr. Ti by se dali rozčlenit podle různých kritérií, například na potenciální 
dlužníky (bez úvěru) nebo stávající dlužníky. V rámci naší analýzy nebudou charakteristiky 
chování, resp. bonita žadatelů, zkoumány. Index NBÚ by měl být pro tuto skupinu spotřebitelů 
především vodítkem.  

Pro sjednocení hodocení úvěrových produktů jsou v každé kategorii definovány 2 typy klientů 
(viz tabulka P3), kteří žádají o spotřebitelský úvěr. 

 

3.4. Výpočet hodnoty Navigátoru 2018  

Hodnota indexu Navigátoru je počítána jako součet dílčích kritérií, přičemž váhy jsou stanoveny 
na základě statistických metod a expertního odhadu. Následující tabulky uvádí názorný příklad 
výpočtu hodnoty indexu Navigátoru pro úvěr na 100 000 Kč se splatností 60 měsíců (Tabulka 1) 
a pro mikroúvěr v hodnotě 5 000 Kč s 30denní splatností (Tabulka 2). 
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Tabulka 1: Příklad výpočtu NBÚ pro bezúčelový úvěr na 100 000 Kč splatný za 5 let 

 

Zdroj: Autoři 

Výsledná hodnota NBÚ

Hodnota Max.

Navigátor bezpečného úvěru 5,75 10,00

Výsledek ->

Bezpečný věřitel  5,0-10,0 8,0 5

Nebezpečný věřitel  0,0-4,99

Body Max.

5,75 10,00

1.1 Využívání registru NRKI/BRKI/SOLUS 1,00

1.1.1 Ano 1,00

1.1.2 Ne (věřitel využívá jiný registr klientských informací) X 0,00

1.2 Požaduje věřitel potvrzení o výši příjmu klenta? 0,50

1.2.1 ANO X 0,50

1.2.2 NE 0,00

2.1 1,00

2.1.1 Plná informace o úvěru (RPSN, úroková sazba, doba splácení, výše splátky) X 1,00

2.1.2 Částečná informace 0,50

2.1.3 Bez kalkulačky 0,00

2.2 Přístup k informacím o úvěru? 0,75

2.2.1 smluvní podmínky X 0,15

2.2.2 poplatek za sjednání úvěru X 0,10

2.2.3 poplatek za předčasné splacení X 0,10

2.2.4 právo změnit výši splátek X 0,10

2.2.5 sankční platby X 0,10

2.2.6 poplatek za splátkový kalendář 0,10

2.2.7 podmínky zesplatnění úvěru X 0,10

2.3 0,25

2.3.1 Do 24h 0,25

2.3.2 Do 48h 0,15

2.4 0,25

2.4.1 ANO (termín splatonsti, zůstatek jistiny, počet zbývajících splátek, úroková sazba) X 0,25

2.4.2 NE 0,00

3.1 0,50

3.1.1 pojištění při úpadku X 0,10

3.1.2 změna výše splátek zdarma 0,20

3.1.3 změna výše splátek za poplatek X 0,10

3.1.4 splátkový kalendář zdarma 0,20

3.1.5 splátkový kalendář za poplatek 0,10

3.2 Způsob započítání splátky 0,50

3.2.1 Příznivá varinta 0,50

3.2.2 Střední varianta X 0,25

3.2.3 Nepříznivá varianta 0,00

3.3 Účtuje věřitel náhrady nákladů při předčasném splacení? 0,25

3.3.1 ANO X 0,00

3.3.2 NE 0,25

3.4 Hradí spotřebitel v době zákonně lhůty, kdy lze úvěr vrátit, poplatky či úroky? 0,25

3.4.1 ANO X 0,00

3.4.2 NE 0,25

3.5 Zajištění/zástava 0,25

3.5.1 ANO X 0,00

3.5.2 NE 0,25

3.6 Hodnocení věřitelů podle četnosti u zadlužených klientů AOP 0,25

3.6.1 Nízká četnost 0,25

3.6.2 Střední četnost X 0,15

3.6.3 Vysoká četnost 0,00

 4.1 Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit) včetně 50% bonusového úroku 1,00

 4.1.1 < (průměr - X) Kč 1,00

 4.1.2 (průměr - X) Kč - (průměr + X) Kč X 0,50

 4.1.3 > (průměr + X) Kč 0,00

 4.2 RPSN včetně 50% bonusového úroku/slevy 1,00

 4.2.1 < (průměr - X) % 1,00

 4.2.2 (průměr - X) Kč - (průměr + X) % X 0,50

 4.2.3 > (průměr + X) % 0,00

 4.3 Speciální podmínky pro první půjčku 0,25

 4.3.1 ANO X 0,25

 4.3.2 NE 0,00

 5.1 Informuje společnost klienta o neuhrazení splátky v termínu před tím, než započítá sankcí? 0,25

5.1.1 ANO, bezplatně X 0,25

5.1.3 NE 0,00

 5.2 Sankce při prodlení 31dní (50% hodnoty) a 61dní (50% hodnoty) 1,00

5.2.1  < 1 000 Kč 1,00

5.2.2 1 000 - 1 500 Kč X 0,50

5.2.3  > 1 500 Kč (srovnání: zákonný limit 50% jistiny) 0,00

 5.3 Zesplatnění úvěru po x dnech v prodlení 0,50

5.3.1  < 61 dní 0,00

5.3.2  61 dní - 91 dní 0,25

5.3.3  > 91 dní X 0,50

 5.4 Zesplatnění úvěru zvýší dlužnou částku 0,25

5.4.1 ANO 0,00

5.4.2 NE X 0,25

Celkové hodnocení věřitele

Nabízí věřitel volně přístupnou on-line kalkulačku na výpočet parametrů úvěrů?

Nabízí věřitel doplňkové služby?

Průměrná rychlost odpovědi na dotaz prostřednictvím e-mailu

Věřitel nabízí mobilní aplikaci, která poskytuje aktuální informace o úvěru
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Tabulka 2: Příklad výpočtu NBÚ pro mikroúvěr v hodnotě 5 000 Kč s 30denní splatností 

 
Zdroj: Autoři 

Výsledná hodnota NBÚ

Hodnota Max.

Navigátor bezpečného úvěru 6,40 10,00

Výsledek ->

Bezpečný věřitel  5,0-10,0 8,0 5

Nebezpečný věřitel  0,0-4,99

Body Max.

6,40 10,00

1.1 Využívání registru NRKI/BRKI/SOLUS 1,00

1.1.1 Ano X 1,00

1.1.2 Ne (věřitel využívá jiný registr klientských informací) 0,00

1.2 Požaduje věřitel potvrzení o výši příjmu klenta? 0,50

1.2.1 ANO X 0,50

1.2.2 NE 0,00

2.1 1,00

2.1.1 Plná informace o úvěru (RPSN, úroková sazba, doba splácení, výše splátky) 1,00

2.1.2 Částečná informace X 0,50

2.1.3 Bez kalkulačky 0,00

2.2 Přístup k informacím o úvěru? 0,75

2.2.1 smluvní podmínky X 0,15

2.2.2 poplatek za sjednání úvěru X 0,10

2.2.3 poplatek za předčasné splacení X 0,10

2.2.4 právo změnit výši splátek X 0,10

2.2.5 sankční platby X 0,10

2.2.6 poplatek za splátkový kalendář 0,10

2.2.7 podmínky zesplatnění úvěru X 0,10

2.3 0,25

2.3.1 Do 24h 0,25

2.3.2 Do 48h X 0,15

2.4 0,25

2.4.1 ANO (termín splatonsti, zůstatek jistiny, počet zbývajících splátek, úroková sazba) X 0,25

2.4.2 NE 0,00

3.1 0,50

3.1.2 rozložení splátek zdarma 0,25

3.1.3 rozložení splátek za poplatek X 0,15

3.1.4 splátkový kalendář zdarma 0,25

3.1.5 splátkový kalendář za poplatek X 0,15

3.2 Způsob započítání splátky 0,50

3.2.1 Příznivá varinta 0,50

3.2.2 Střední varianta X 0,25

3.2.3 Nepříznivá varianta 0,00

3.3 Účtuje věřitel náhrady nákladů při předčasném splacení? 0,25

3.3.1 ANO X 0,00

3.3.2 NE 0,25

3.4 Hradí spotřebitel v době zákonně lhůty, kdy lze úvěr vrátit, poplatky či úroky? 0,25

3.4.1 ANO X 0,00

3.4.2 NE 0,25

3.5 Hodnocení věřitelů podle četnosti u zadlužených klientů AOP 0,25

3.5.1 Nízká četnost 0,25

3.5.2 Střední četnost X 0,15

3.5.3 Vysoká četnost 0,00

 4.1 Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit) 1,00

 4.1.1 < (průměr - X) Kč 1,00

 4.1.2 (průměr - X) Kč - (průměr + X) Kč X 0,50

 4.1.3 > (průměr + X) Kč 0,00

 4.2 Prodloužení splatnosti o 30 dní 1,00

 4.2.1 < X 1,00

 4.2.2 X - Y X 0,50

 4.2.3 > Y nebo nelze 0,00

 4.3 Minimální doba vypůjčky 0,50

4.3.1 < 14 0,00

4.3.2 14 - 20 X 0,15

4.3.3 21 - 29 0,25

4.3.4 >29 0,50

 5.1 Informuje společnost klienta o neuhrazení splátky v termínu před tím, než započítá sankcí? 0,25

5.1.1 ANO, bezplatně X 0,25

5.1.3 NE 0,00

 5.2 Sankce při prodlení 31dní (50% hodnoty) a 61dní (50% hodnoty) 1,00

5.2.1  < (průměr - X) Kč 1,00

5.2.2 (průměr -X) Kč - (průměr + X) Kč X 0,50

5.2.3  >(průměr + X) Kč 0,00

 5.3 Zesplatnění úvěru po x dnech v prodlení 0,50

5.3.1  <30 0,00

5.3.2 31 - 60 0,25

5.3.3  >60 X 0,50

 5.4 Zesplatnění úvěru zvýší dlužnou částku 0,25

5.4.1 ANO 0,00

5.4.2 NE X 0,25

Celkové hodnocení věřitele

Nabízí věřitel volně přístupnou on-line kalkulačku na výpočet parametrů úvěrů?

Průměrná rychlost odpovědi na dotaz prostřednictvím e-mailu

Nabízí věřitel doplňkové služby?

Věřitel nabízí mobilní aplikaci, která poskytuje aktuální informace o úvěru



Strana 16/24 

 

3.5. Rating bezpečných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů  

Navigátor bezpečného úvěru 2018 pokračuje v hodnocení poskytovatelů na základě jejich 
proklientského přístupu a dostupnosti informací o nabízených službách.   

Z tohoto důvodu NBÚ 2018 začlenil do hodnocení více parametrů zaměřujících se na dostupnost 
informací, flexibilitu podmínek úvěrového produktu (možnost změny nastavení podmínek na základě 
situace klienta), inovativní přístupy ve prospěch klienta, nebo výši sankcí. Nejlépe hodnocení 
poskytovatelé umožňují svým klientům pružně reagovat na změny jejich životní situace při minimálních 
nákladech pro klienta a nabízejí tak nejbezpečnější spotřebitelské úvěry s transparentními 
podmínkami. 

Škálu hodnocení tvoří 5 kategorií rozdělených v závislosti na bodovém hodnocení NBÚ 2018. Pro 
kategorii běžných úvěrů jsou bodové hranice popsány v Tabulce 5. Analogicky jsou v Tabulce 6 
definovány bodové hranice pro kategorii mikroúvěrů. 

Tabulka 5: Přehled ratingu na základě bodového hodnocení NBÚ 2018 pro poskytovatele 
běžných úvěrů (pro měření NBÚ definován jako 100 tis. úvěr) 

Kategorie 
Bodové hodnocení 

dle NBÚ 
Rating 

1 (bezpečné) 10.0 – 8.0  

2 (bezpečné) 7.9 – 7.0  

3 (rizikové) 6.9 – 5.0  

4 (nebezpečné) 4.9 – 4.0  

5 (nebezpečné) méně než 4.0  

 

Tabulka 6: Přehled ratingu na základě bodového hodnocení NBÚ 2018 pro poskytovatele 
mikroúvěrů 

Kategorie 
Bodové hodnocení 

dle NBÚ 
Rating 

1 (bezpečné) 10.0 – 7.0  

2 (bezpečné) 6.9 – 5.5  

3 (rizikové) 5.4 – 4.0  

4 (nebezpečné) 3.9 – 3.0  

5 (nebezpečné) méně než 4.0  
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4. Trh spotřebitelských úvěrů v roce 2018 

4.1. Český trh spotřebitelských úvěrů 

Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (dále „ZSU“) navázaný na příslušné evropské 
předpisy s celou řadou navazujících předpisů1 vešel v účinnost 1. 12. 2016 a již nyní je možné 

                                                           

1 Povolovací a schvalovací řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru 

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, 
oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru. Podle § 12 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 2, § 32 odst. 3 a 4, § 42 odst. 2 a 3 zákona jsou 
nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaní zástupci a zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru povinni 
uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti. ČNB uveřejnila způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti.  
Upozornění k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru 
Zákony Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (externí odkaz) 
Vyhlášky Vyhláška č. 381/2016 Sb. , o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a odůvodnění  
Úřední sdělení, metodické informace 
Úřední sdělení ze dne 3. prosince 2013  k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost 
Úřední sdělení ze dne 7. července 2008 , jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů 
Dohledový benchmark č. 3/2016) – Požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o 
spotřebitelském úvěru 
Dohledový benchmark č. 2/2017  – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru  
Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru  
Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele  
Prohlášení České národní banky podle § 16 odst. 2 správního řádu k jazyku písemností předkládaných České národní bance ve správních řízeních podle zákona 
o spotřebitelském úvěru  na úřední desce České národní banky 
Základní informace týkající se oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru  
Žádosti a oznámení 
A. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru 
Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru  
žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (REGIS),   
doklad k prokázání důvěryhodnosti FO  K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s 
Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost , zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na 
str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo 
navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.  
oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností   
oznámení o ukončení činnosti  
B. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru 
Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele  
žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS) 
žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, který není bankou  
žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, který je bankou  
doklad k prokázání důvěryhodnosti FO  K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s 
Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost , zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na 
str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo 
navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést. 
oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností   
oznámení změny poskytovatele spotřebitelského úvěru, pro kterého je samostatný zprostředkovatel činný (REGIS) 
oznámení o ukončení činnosti (REGIS),   
Prodloužení oprávnění k činnosti (REGIS) 
popis uživatelského postupu obnovy  
popis struktury XML rozhraní pro podání hromadné podání žádosti  
schéma struktury XML rozhraní pro validaci hromadné žádosti o obnovu oprávnění k činnosti  
příloha oznámení o obnově  
C. Vázaný zástupce 
oznámení vázaných zástupců (REGIS) 
příloha oznámení vázaných zástupců  
metodika pro vyplnění žádosti  
Postup podávání žádosti dle zákona o spotřebitelském úvěru  
schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců Prodloužení oprávnění k činnosti vázaných zástupců (REGIS) 
základní informace 
popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti  
popis struktury XML rozhraní pro podání hromadné prodloužení oprávnění k činnosti  
schéma struktury XML rozhraní pro validaci hromadné prodloužení oprávnění k činnosti  
příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti  
D. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru 
oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (REGIS) 
příloha oznámení zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru  
metodika pro vyplnění žádosti  
Postup podávání žádosti dle zákona o spotřebitelském úvěru  
schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do seznamu zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru  
Prodloužení oprávnění k činnosti (REGIS) 
základní informace 
popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti  
popis struktury XML rozhraní pro podání hromadné prodloužení oprávnění k činnosti  
schéma struktury XML rozhraní pro validaci hromadné prodloužení oprávnění k činnosti  
příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti  
E. Akreditovaná osoba 
zkoušky dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 
žádost o udělení akreditace (doc, 40 kB)   

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/registrace_zsu.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/upozorneni_podavani_zadosti_spotrebitelsky_uver.html
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/zakony/download/zakon_257_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_381_2016.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_381_2016_oduvodneni.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2008/download/v_2008_11_21308560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2016_03.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2017_02.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_NP.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_SZ.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/dulezite/uredni_deska/download/prohlaseni_cnb_par_16_odst_2_sr_jazyk_pisemnosti.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/dulezite/uredni_deska/download/prohlaseni_cnb_par_16_odst_2_sr_jazyk_pisemnosti.pdf
http://www.cnb.cz/cs/dulezite/uredni_deska/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/zakladni_info_podnikatele_zsu.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_NP.pdf
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/Metodika_k_podavani_zadosti_SZ.pdf
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/cnb/regis
https://oam.cnb.cz/regisextdad/REGISEXT.www_forms.login?p_lan=CS&p_sk=REG
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/cnb_20140703_uziv_dokumentace_opravneni_k_cinnosti_cz.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/rozhrani_obnova_20140701_final.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/xsd_soubory_a_validator.zip
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/obnova_opravneni_k_cinnosti.xls
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/VZSU_20160817.xlsm
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/metodika_vyplneni_vz.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/navod_REGIS_VZSU_ZVSU.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/XSD_soubory_validator_VZ.zip
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/prodlouzeni_opravneni_iz_vz.html
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/cnb_20140703_uziv_dokumentace_opravneni_k_cinnosti_cz.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/rozhrani_obnova_20140701_final.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/xsd_soubory_a_validator.zip
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/obnova_opravneni_k_cinnosti.xlsm
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/ZVSU_20160817.xlsm
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/metodika_vyplneni_zvsu.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/navod_REGIS_VZSU_ZVSU.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/XSD_soubory_validator_ZVSU.zip
http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/registrace_zsu.html
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/cnb_20140703_uziv_dokumentace_opravneni_k_cinnosti_cz.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/rozhrani_obnova_20140701_final.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/xsd_soubory_a_validator.zip
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/download/obnova_opravneni_k_cinnosti.xlsm
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/zkousky_ZSU.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/download/akreditace_povoleni.docx
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sledovat jeho dopady na trh se spotřebitelskými úvěry (tj. trh s nepodnikatelskými úvěry 
spotřebitelům). Byl novelizován také zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), kdy došlo ke zrušení vázané živnosti poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru a vynětí poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru z jeho 
působnosti. Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru tedy již není živností. Pro tuto 
činnost je nutné získat zvláštní podnikatelské oprávnění podle ZSÚ udělené Českou národní 
bankou (dále jen „ČNB“). Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru bez 
příslušného oprávnění k činnosti je správním deliktem, za který může ČNB udělit pokutu až do 
výše 20 000 000 Kč.  

Podle ZSÚ v § 7 poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatel jsou oprávněny pouze následující 
subjekty: 

a) banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce dle zákonů upravujících činnost 
bank, 

b) spořitelní a úvěrní družstvo dle zákonů upravujících činnost spořitelních a úvěrních 
družstev, 

c) platební instituce a zahraniční platební instituce dle zákonů upravujících platební styk, 

d) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu dle zákonů upravujících platební styk, 

e) instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz dle zákonů 
upravujících platební styk, 

f) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu dle zákonů upravujících platební styk a 

g) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru (§ 9) za podmínek stanovených ZSÚ. 

Očekávali jsme, že plný dopad pak bude možné popsat po ustálení situace a ukončení přechodného 
období (prvních 18 měsíců), po jehož uplynutí budou moci poskytovat úvěry pouze držitelé licence 
od ČNB, ale k 9. prosinci 2018 jsme stále měli 17 zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru v 
přechodném období.  

Tabulka 2: Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru k 9.12.2018 

Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru k 9.12.2018 

Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru v přechodném období 17 

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru 87 

Samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru 348 

Vázaní zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru 19 367 

Zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru 1 907 

Zahraniční zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru na bydlení 8 

Akreditované osoby dle zákona o spotřebitelském úvěru 19 

Pozn.: Jmenovitě jsou subjekty uvedeny na stránkách CNB – viz www.cnb.cz.  

Licenci ČNB pro poskytování spotřebitelských úvěrů jako nebankovní poskytovatelé 
spotřebitelského úvěru zatím získalo 87 subjektů (jsou uvedeny jmenovitě též v příloze této studie). 

                                                           

doklad k prokázání důvěryhodnosti FO K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s 
Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost , zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na 
str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a dok lady nebo 
navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.  
Dohledový benchmark č. 2/2017 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru  
oznámení změny údajů zapsaných v registru o akreditované osobě žádost o prodloužení (obnovu) akreditace  
žádost o ukončení odnětí akreditace  
Ostatní 
často kladené dotazy k informačnímu systému REGIS  
návod na nastavení prohlížeče v souvislosti s bezpečnostním omezením přístupu do aplikací ČNB pomocí protokolu SSLv3  

 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2017_02.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/inv_zprostredkovatel/download/REGIS_20130125_QA_v1_0.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/download/SSLv3.pdf
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Nový zákon o spotřebitelském úvěru zdůvodňuje zvýšenou potřebu ochrany spotřebitele četnými 
specifiky finančního trhu ve srovnání s jinými odvětvími. Především se jedná o dlouhodobý 
charakter některých finančních produktů, menší možnost učení se z chyb z důvodu nižší četnosti 
využívání a výrazné finanční a sociální dopady finančních produktů na spotřebitele. Studie 
Navigátor bezpečného úvěru 2014 byla citována v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) ZSÚ jako nástroj zlepšující informovanost spotřebitelů o úvěrových produktech. 

Navigátor bezpečného úvěru tradičně přináší informace o aktuální kondici úvěrového trhu v České 
republice. Již rok 2017 byl ve znamení turbulentního prostředí díky legislativním změnám a politice 
ČNB (například v důsledku doporučení k mírným restrikcím při financování hypoték).2 Na druhou 
stranu trh spotřebitelských úvěrů vykazoval pokračující mírnou expanzi z důvodu vysokého 
ekonomického růstu, rekordně nízké nezaměstnanosti, vysoké důvěry spotřebitelů ve stabilní 
ekonomické prostředí a současně poklesu úrokových sazeb.  

Jakkoliv významně mohou spotřebitelské úvěry ovlivnit finanční situaci mnohých spotřebitelů, v 
celkovém objemu úvěrů hraje kategorie spotřebitelských úvěrů dle statistik ČNB a ČLFA poměrně 
malou roli. Následující tabulka o obrázek ukazují dle údajů ČNB, že růst spotřebitelských úvěrů 
(vývoj mezi 1. 8. 2018 a 30. 10. 2017) spíše stagnoval, a to v porovnání s hodnotou celkového 
zadlužení domácností, které zaznamenalo další nárůst o 7,6 %.  

Tabulka 3: Poskytnuté úvěry k 31.10.2018 

 

 

                                                           
2 Především přijetí zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, nebo také novelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád). 
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Tabulka 4: Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru k 31.10.2018 

 

 

Graf 1: Průměrná a aktuální tempa růstu bankovních úvěrů soukromému nefinančnímu 
sektoru dle ČNB 
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Graf 2: Úvěry soukromému sektoru, nefinančním podnikům a domácnostem 2010 – 
07/2018. Zdroj ČNB 

 

 

Důvodem je výjimečná situace na hypotečním trhu, kdy nízké úroky (a obava z jejich zvýšení) i 
obava ze zpřísnění podmínek jejich poskytování, jakož i stoupající ceny míst bydlení (byty a domy) 
tlačily poptávku po úvěrech na bydlení co do počtu i objemu úvěrů do rychlého růstu. Projevilo se 
to následně i v nárustu celkového zadlužení českých domácností, přičemž ovšem objem zadlužení 
na spotřebu rostl jen mírně a zadluženost z titulu ostatních úvěrů stagnovala. Jak potvrzují obrázky 
č.3 a 4 klíčový komponent růstu zadluženosti je na straně úvěrů na bydlení. 

 

Graf 3: Celkové zadlužení českých domácností 2012 - 2017 

 

Brož, Hlaváček (2018) ve své studii ukazují, že v posledních letech i většina bank v České republice 
začala poskytovat nové spotřebitelské úvěry za nebývale nízké klientské úrokové sazby. Z analýzy 
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na úrovni jednotlivých bank vyplývá, že za tímto vývojem stojí snížená koncentrace trhu (vyšší 
konkurence na trhu) a do určité míry také uvolněná měnová politika spolu se změnami na trhu 
úvěrů na bydlení a hypoték. Vedle propadu úrokových sazeb dochází ke změně struktury úvěrů na 
spotřebu směrem k úvěrům s dlouhou splatností. Zároveň dochází ke zvyšování podílu účelových 
úvěrů na spotřebu a poklesu podílu nesplácených úvěrů. Dále identifikovali nárůst podílu 
refinancovaných úvěrů, a to jednak na základě vykazovaného nárůstu těchto úvěrů v roce 2017, 
jednak na základě nárůstu dopočteného odlivu úvěrů. Specifičnost současné situace doložili také 
analýzou distribuce bankovních úvěrů na spotřebu podle úrokových sazeb, která byla v minulosti 
vícevrcholová, a ve které v současnosti dominuje vrchol nízkých úrokových sazeb. Jak ukazují 
obrázky č.2 a 3, dominující role dlouhodobějších úvěrů na bydlení v poměru 5:1 ke spotřebitelským 
úvěrům se promítá ještě více do podílu jednotlivých subjektů na zadluženosti českých domácností. 
Jak ukazuje obrázek č. 3 zatímco zastoupení bank a záložen na spotřebitelských úvěrech přesahuje 
80 procent, zastoupení bank a záložen na zadlužení dosahuje trvale přes 95 procent.    

Graf 4: Celkový vývoj zadluženosti českých domácností 2006 – 6/2017 

 

Pramen: ČNB 

Dopad změny v zákoně o spotřebitelském úvěru je značný. Počet oficiálních nebankovních 
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se snížil na přibližně sto subjektů, nad kterými nově vykonává 
dohled ČNB. Část ze zaniklých subjektů se přesunula do nelegální oblasti nebo využívá různých 
kliček pro pokračování svého podnikání. Za nejběžnější považujeme přesun k půjčkám pro 
živnostníky, úvěrovým tržištím, k půjčkám mezi fyzickými osobami nebo přesun k podomnímu 
poskytování půjček.3,4 Legální poskytovatelé spotřebitelských úvěrů se ovšem také transformují a 
ve větší míře nabízejí transparentnější produkty a služby. Novinkou loňského ročníku Navigátora 
bylo hodnocení poskytovatelů krátkodobých úvěrů ve výši 5 000 Kč (tzv. mikroúvěrů). Do této 
kategorie do značné míry přešly predátorské praktiky z jiných typů úvěrových produktů, které jsou 
díky snaze Navigátora a dalších projektů transparentnější a kvalitnější. V letošním ročníku tato 
praxe pokračuje, a hodnoceny jsou tak mimo poskytovatelů běžných spotřebitelských úvěrů také 
poskytovatelé mikroúvěrů. 

Nicméně je si třeba uvědomit, že jak ukazuje obrázek č.5, objem půjček nebankovních 
zprostředkovatelů převážně mířil mimo oblast půjček domácnostem na spotřebu. Potvrzuje tak 
zrcadlově údaje z obrázku č.4 indikací klesajícího, cca 20 procent tržního podílu (v posledním 
období do 12/2017) nebankovních poskytovatelů na půjčkách domácnostem na spotřebu. 

                                                           
3 Klient je nucen založit si živnostenské oprávnění, a úvěr se tak řídí úvěrem jako vztahem mezi dvěma právnickými osobami. 
4 Inspirováno P2P půjčkami, věřitel vystupuje jako fyzická osoba na internetové stránce prezentující více nabídek od fyzických osob nebo také „investorů“. 
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Graf 5: Půjčky nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv (stav úvěrů v mld. Kč; 
pravá osa: v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Tržní podíl NPFA je vztažen k celkovým úvěrům rezidentům poskytnutým dohromady bankami a nebankovními zprostředkovateli. 
Tržní podíl nezávislých NPFA je vztažen pouze k úvěrům rezidentům poskytnutým všemi NPFA. 

  

Soustředíme-li se pouze na objem nových úvěrů domácnostem na spotřebu poskytnutých v daném 
roce, i zde je patrná dominance bankovního financování spotřebitelů. Následující obrázek ukazuje 
vývoj poskytnutých spotřebitelských úvěrů v letech 2004 – 2016. Je z něj patrné, že došlo 
k výraznému nárůstu objemu poskytnutých úvěrů bankami. Část tohoto navýšení je dána přesunem 
části objemu nových úvěrů z nebankovních spotřebitelských k bankovním díky transformaci 
společnosti Cetelem na Hello bank (zahraniční pobočka BNP Paribas Personal Finance SA), a tak 
je do statistiky nebankovních poskytovatelů počítána jen do roku 2014. 
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Graf 6: Objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů v ČR (2004 – 2016) 

 

Zdroj: ČNB, ČLFA 

Významné zlepšení pozorujeme v posledních letech u informace, kdo je skutečným 
poskytovatelem, již z nabídky produktu. Dříve bylo obtížné rozpoznat, jestli se jedná o 
poskytovatele úvěru nebo jen zprostředkovatele a také jestli se jedná o jiného poskytovatele nebo 
jen další inzerci od stejného poskytovatele. Ke změnám ale dochází i na straně zavedených subjektů, 
které nabízejí ve stále větší míře spotřebitelům nejrůznější inovace a marketingové akce (možnost 
odložit splátku, změnit velikost splátky, slevy na první půjčku, apod.), upouští od poplatků a obecně 
tím úvěry zlevňují. Je to dáno jednak legislativními změnami, ale také postupným procesem 
kultivace trhu, konkurencí i obecnými ekonomickými podmínkami. Ekonomické oživení a s ním 
související rekordně nízká nezaměstnanost a růst reálných mezd vede k vyšší spotřebě domácností 
a poptávce po úvěrech, které jsou o to žádanější, v situaci stále nízkých úrokových měr. Úroky se 
snížily jednak vlivem nízkých nákladů na refinancování (které jsou nízké již několik let, ale do 
úrokových měr úvěrů se promítají se zpožděním), ale také díky poklesu průměrné rizikovosti úvěrů 
či poklesu marží na straně poskytovatelů. U řady poskytovatelů úvěrů lze sledovat zodpovědnější 
přístup k úvěrovému riziku, a to jak například s rozvojem moderních přístupů ve využití 
dostupných dat (data science, big data), tak s rozvíjejícími se programy na podporu finanční 
gramotnosti.   

Celkový objem trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů odhadujeme na zhruba 65 miliard korun, 
neboli cca 20% celého trhu (viz obrázek č.4 a 5). Na základě kvalifikovaného odhadu zpracovatele 
studie došlo k poklesu objemu tradičních spotřebitelských úvěrů v „šedé zóně“, jejichž celkovou 
výši odhadujeme na hodnotu kolem 10 miliard korun. Přestože počet poskytovatelů nebo 
zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů operujících na hraně zákona je nižší, obáváme se však 
přesunu těchto subjektů do ilegální sféry, kde působí bez jakékoliv regulace a poskytují vysoce 
rizikové úvěry za lichvářských podmínek. Především spotřebitelé v tíživé životní situaci, kteří jsou 
příliš rizikoví pro licencované poskytovatele, vidí lichváře jako poslední formu záchrany. Klíčovou 
příčinou rozvoje predátorských úvěrů je pak nízká finanční gramotnost a nedostatečné chápání 
úvěrových podmínek.  

Přímým pozitivním důsledkem zákona o spotřebitelském úvěru je zpřísnění podmínek a omezení 
počtu nespolehlivých poskytovatelů spotřebitelských půjček, čímž dochází k poklesu poskytování 
rizikových úvěrů. Negativním důsledkem je naopak snaha o obcházení platné legislativy (P2P 
tržiště, půjčky na účelově zakládané živnosti, rozvoj zastaváren apod.) nebo přesun do oblasti 
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mikropůjček. Přesto v těchto oblastech existují služby, které se nechovají predátorsky. Mezi ně patří 
například Kamali (mikropůjčka, vítěz NBÚ 2017 v kategorii mikroúvěrů), Penizenaklik od České 
spořitelny (mikro půjčka) nebo platforma Zonky (P2P). 

Přejděme nyní od věřitelů k podrobnější finanční situaci spotřebitelů z hlediska jejich hrubého 
disponibilního důchodu (HDD). I zde je viditelné rostoucí míra zadlužení domácností i přes 
rostoucí příjmy HDD.   

Graf 7: Ukazatele zadluženosti a příjmů domácností podíl v %; pravá osa: meziročně v %) 

 

Pramen: ČNB, ČSÚ 

Pozn.: Nebankovní úvěry představují úvěry poskytnuté ostatními finančními institucemi. HDD je zkratka pro hrubý disponibilní 
důchod. Sektor domácností zahrnuje rovněž údaje za neziskové instituce sloužící domácnostem. 

Ale i přes rostoucí zadluženost domácností je jejich celkové zadlužení v mezinárodním měřítku 
vzhledem k hrubému domácímu produktu relativně nízké a na konci roku 2017 představovalo 31,3 
procenta  HDP (neboli meziroční růst o 1.4 bodů). Přehledné porovnání je shrnuto v grafu č.8.  
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Graf 8: Zadluženosti domácností ve vybraných zemích EU vzhledem k HDP 

 

Poslední roky se úvěrový trh nesl především ve znamení nízkých úrokových sazeb a nízké 
nezaměstnanosti, což se projevilo ve velkém nárůstů úvěrů na bydlení, a to i přes neustálý nárůst 
cen bytů a domů. Lze předpokládat, že investice domácností do nemovitostí do určité míry 
podpořily růst dražšího trhu spotřebitelských úvěrů z důvodu implementace opatření ČNB na 
hypoteční úvěry (omezením 100% financování hypoték mohly některé domácnosti využít dlouh. 
spotřebitelské úvěry k dofinancování úvěrů na bydlení). Nicméně jak jsme již diskutovali výše 
úrokové sazby z nových úvěrů na spotřebu za posledních pět let významně klesly (Brož, Hlaváček 
(2018)), což se odráží v grafu č. 9 na červené křivce (% na pravé ose). 

Graf 9: Úrokové sazby z nových bankovních úvěrů domácnostem (v %) 

 

Pramen: ČNB 
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Přestože roce 2017 pokračoval pokles cen spotřebitelských úvěrů, ve srovnání s vyspělejšími státy 
EU je RPSN u spotřebitelských úvěrů v ČR stále relativně vysoká. Jak ilustruje následující obrázek 
č.10, pokles průměrné RPSN u spotřebitelských úvěrů potvrzují údaje ČNB. Pokles průměrné 
RPSN můžeme pozorovat i u vzorku poskytovatelů, kteří jsou součástí hodnocení NBÚ. U 
modelových úvěrů na 100 000 Kč průměrná RPSN na základě údajů dodaných ze strany 
poskytovatelů činí 15,76 procenta. Na vzorku poskytovatelů vyhodnocených jako bezpeční 
poskytovatelé pak průměrná RPSN činí 8,56 procenta. 

Graf 10: Vývoj RPSN u bankovních spotřebitelských úvěrů v ČR a zahraničí 

 

Zdroj: MFI Interest Rate Statistics 

 

Pozitivní je s ohledem na nízkou nezaměstnanost a růst příjmů pokles podílu klientských úvěrů se 
selháním v domácím bankovním sektoru. Jak ukazuje červená křivka na obrázku č.  12, po 
výrazném zvýšení podílu úvěrů se selháním v domácím bankovním sektoru u úvěrů na spotřebu 
po světové finanční krizi a české recesi (2008-2014), došlo v posledních opět k prudkému snížení 
tohoto podílu.   
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Graf 11: Klientské úvěry se selháním v domácím bankovním sektoru (v mld. Kč; pravá osa: 
v %) 

 
Pramen: ČNB 

Graf 12: 3M míra defaultu úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi 

 

Pramen: CBCB, CNCB, SOLUS, ČNB 

Pozn.: Míra defaultu úvěrů poskytnutých NPFA domácnostem je spočtena jako průměr z dat z NRKI a SOLUS. Pro nebankovní 
úvěry nefinančním podnikům je využit pouze NRKI. U domácností se jedná o úvěry na spotřebu. 
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Důsledkem povinnosti ověřit schopnost klienta splácet může dojít k větší diferenciaci spotřebitelů 
dle jejich bonity. 

Graf 13: Podíl předlužených domácností podle příjmových skupin 

 

Pramen: ČNB, Statistika rodinných účtů ČSÚ 2016 

Pozn.: Jedná se o podíly domácností s úvěrem. Plná část sloupce představuje podíl předlužených domácností s hypotečním úvěrem, 

vzorkovaná část poté podíl předlužených domácností s jiným než hypotečním úvěrem. 

Ale úvěrující instituce musejí zkoumat bonitu klientů a jejich rizikovost. Spotřebitelé, kteří jsou 
odmítnuti institucemi pod dohledem ČNB, jsou tlačeni mimo legální trh, kde jsou pak více 
vystaveni predátorským praktikám.5 Omezení nebankovních půjček málo bonitním klientům může 
mít pozitivní vliv u půjček na zbytné zboží, jako je elektronika, spotřební zboží nebo zahraniční 
dovolená. Je ovšem nemožné odhadnout, jaký bude podíl spotřebitelů, kteří odloží spotřebu do 
budoucnosti. Na druhou stranu negativně ovlivní ohrožené skupiny obyvatel, kteří budou 
potřebovat neodkladnou půjčku v důsledku havárie v domácnosti nebo jiných neodkladných 
výdajů. Omezení dostupnosti úvěrů pro rizikovější skupiny obyvatel může způsobit přesun ke 
krátkodobým úvěrům a nelegálním poskytovatelům úvěrů. Z údajů Asociace občanských poraden 
a studií chování lidí ve finanční nouzi plyne, že prvotní snahou je rychlé splacení aktuálních závazků 
bez zvážení dalších dopadů na budoucí situaci. Nárazové zpřísnění podmínek nebankovních 
poskytovatelů úvěrů má za následek odříznutí rizikovějších skupin obyvatel od legální možnosti 
financování svých potřeb. V konečném důsledku pak může dojít k rozvoji černého trhu s úvěry za 
podmínek nebezpečných pro společnost.  

Analýza ČNB celkových úvěrů domácnostem z hlediska jejich příjmové situace v případě nárůstu 
sazeb o 3 – 5  p.b. provedená v rámci analýzy stability bank indikuje výrazné problémy spočívající 
v hypotetickém nárůstu podílu předlužených domácností dle DSTI s čistými měsíčními příjmy do 
i nad 25 tisíc, což by nakonec dopadlo nejen na domácnosti s úvěry na bydlení ale i na spotřebu. 

 

                                                           

5 http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-patrik-nacher-zakon-o-spotrebitelskem-uveru-pp5-/ekonomika.aspx?c=A161122_2287481_ekonomika_rts 

http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-patrik-nacher-zakon-o-spotrebitelskem-uveru-pp5-/ekonomika.aspx?c=A161122_2287481_ekonomika_rts
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Graf 14: Podíl předlužených domácností s čistými příjmy do 25 tis. Kč podle DSTI 

 

Pramen: Statistika rodinných účtů ČSÚ 2015 a 2016, ČNB, výpočty ČNB 

Pozn.: Jedná se o podíly domácností s úvěrem. 

Graf 15: Podíl předlužených domácností s čistými příjmy nad 25 tis. Kč podle DSTI 

 

Pramen: Statistika rodinných účtů ČSÚ 2015 a 2016, ČNB 

Pozn.: Jedná se o podíly domácností s úvěrem. 

4.1.1. Nástup moderních technologií (P2P;...) 

Trh spotřebitelských úvěrů prochází obdobím technologické proměny, kdy rozšíření internetu a 
sdílených služeb umožnilo vznik P2P platforem (vzájemné půjčování mezi lidmi).  

Například v Česku jsou to nebankovní půjčky, v jejichž rámci lidé půjčují lidem, a je možné je získat 
u P2P platforem (např. Zonky, Benefi nebo Bankerat), V Česku musí být provozovatel platformy 
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licencován jako platební instituce a stará se o zveřejňování poptávky a nabídky půjček, prověřuje 
úvěruschopnost žadatele a administruje celý proces půjčky a splácení. 

P2P půjčky existují v mnoha zemích světa. Jsou různě regulovány, situace země od země se liší. 
Velké problémy vznikly v Číně, kde po jejich spontánním neregulovaném rozšíření došlo ke zlomu 
a mnoho těchto společnosti je nyní v úpadku, i kvůli nové přísné regulaci. Čínské společnosti typu 
P2P začaly podle agentury Reuters vznikat v roce 2011. Nejvíce jich bylo v roce 2015, přibližně 
3500. Nyní je podle agentury Reuters velikost P2P byznysu v Číně větší než ve zbytku světa 
dohromady. Hovoří se o půjčkách ve výši 217,96 miliard dolarů. Zrod těchto finačních společností 
(platforem) měl umožnit vznik alternativního zdroje úvěrů například pro malé podnikatele, kteří se 
obtížně dostávali k půjčkám. Klasický bankovní systém totiž tradičně preferoval státem vlastněné 
firmy, velké společnosti či podniky s politickými kontakty, zmínila CNN. Uvádí se až několik set 
společností v úpadku v roce 2018. Lidé do firem vložili úspory v naději na lepší výnosy než u 
běžných bank, místní úřady navíc vklady v zájmu povzbuzení ekonomického růstu doporučovaly. 
„On-line firmy slibovaly až dvacetiprocentní výnosy. Drobní podnikatelé, důchodci a domácnosti 
na to slyšeli, a někteří do společností vložili své celoživotní úspory. Sen o zúročení se však změnil 
v noční můru“ 6.  

Ačkoliv v ČR je tento druh půjček stále ještě relativní novinkou, běžně rozšířený je například ve 
Velké Británii (4.4 mld. USD, tj. cca 96 mld. Kč) a očekává se další výrazný rozvoj.7  

V ČR má největší poskytovatel P2P půjček, spol. Zonky. Zonky je největší fintech společnost v 
ČR, která má přes 34 tisíc uživatelů a v dohledné době chce expandovat do zahraničí. Zonky.cz je 
P2P služba, která díky moderním technologiím umožňuje levnější půjčování a výhodnější 
investování peněz. Díky technologickým inovacím Zonky zprostředkovává půjčky mezi lidmi 
online, nepotřebuje tak složitý aparát poboček a úředníků jako banky. Zákazník tak neplatí za 
zbytečné náklady institucí. Od svého vzniku (2015) zprostředkovala služba v půjčkách mezi lidmi 
přes 2,6 miliardy korun, přičemž za poslední rok pod vedením Pavla Nováka 2 miliardy (což 
znamená pětinásobný nárůst počtu poskytnutých úvěrů). Služba propojuje silnou komunitu více 
než 34 tisíc lidí. Zonky měla ve 2Q 2018 143 zaměstnanců (64 k 31. 3. 2017). IT oddělení je druhým 
největším oddělením společnosti po oddělení péče o zákazníky. Fintech firma Zonky s.r.o. vznikla 
v roce 2015 a je člen finanční skupiny PPF. Je česká firma s ambicí růst do zahraničí.8  

Příkladem technologického rozvoje je užívání mobilních aplikací využívajících pro platby QR kód. 
Nejdále je tato inovace v Číně, kde je pravděpodobné, že čínské společnosti Alipay a WeChat 
v celosvětovém počtu denních transakcí překonají společnosti Visa a Mastercard. Výhodou 
inovativního platebního systému jsou nízké náklady na provoz, jako čtečka slouží mobilní telefon 
a informaci o platbe poskytuje tištěný QR kód.  V ČR se rozšířilo placení Google Pay.  

4.2. Spotřebitelé – Vývoj insolvenčních návrhů a finanční gramotnost  

Situace v oblasti insolvenčních návrhů na fyzické osoby a schválených oddlužení se díky 
ekonomické situaci stabilizovala. Nicméně statisíce osob v exekuci (viz obrázek č.16 a 17), mnohdy 
vícenásobné, která je pozůstatkem historických problémů jak osob, tak eskalace nákladů za úroky, 
právníky a exekutory jsou v období růstu dosud nedořešeny, což je varovné. V současné době po 

                                                           

6 „ Čína tlumí finanční skandál. Lidé investovali do společností, které nyní hromadně krachují“, Barbora Šámalová CT, 24.8.2018 

7 https://www.forbes.com/sites/oliviergarret/2017/01/29/the-4-best-p2p-lending-platforms-for-investors-in-2017-detailed-analysis/#96b59ff52abb 
8 http://www.peak.cz/pavel-novak-zonky-jakmile-zlomime-pujcovani-cechy-zamirime-zahranicni-trhy/,   http://www.zlatakoruna.info/financni-

produkty/fintech/zonky-zonky 2018 

http://www.peak.cz/pavel-novak-zonky-jakmile-zlomime-pujcovani-cechy-zamirime-zahranicni-trhy/
http://www.zlatakoruna.info/financni-produkty/fintech/zonky-zonky
http://www.zlatakoruna.info/financni-produkty/fintech/zonky-zonky
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prvních legislativních zásazích je předmětem řešení novela insolvenčního zákona, ale výsledek je 
nejistý. 

Graf 16: Počty ukončených a zahájených exekucí (ČR celkem, v daném roce) 

 

Graf 17: Podíl osob v exekuci za rok 2017 
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Graf 18: Vývoj insolvenčních návrhů na fyzické osoby a schválených oddlužení 

 

Zdroj: Creditreform (2017), Q4 2017 odhad autorů 

*údaje za rok 2017 představují odhad na základě údajů za Q3 2017 

Situace v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů byla v posledních dvou letech celkem stabilizovaná a počty 
insolvenčních návrhů vykazovaly klesající tendenci. Výrazným zlomem je i zde novela insolvenčního zákona, která od 1. 7. 
2017 nastavila povinnost akreditace při poskytování služeb v oblasti oddlužení. Záměrem bylo jednak eliminovat ty návrhy 
na oddlužení, které neměly šanci na schválení soudem, a jednak ochránit dlužníky před předimenzovanými platbami 
poskytovatelům poradenských služeb.9 
 

Výhled dalšího zadlužování českých domácností bude souviset jak s globálními 
makroekonomickými podmínkami, tak s těmi lokálními, kam patří i fiskální politika české vlády a 
monetární politika České národní banky (mj. zvyšování úrokových měr). Vliv může mít doporučení 
parametrů DSTI a DTI pro potenciálně předlužené domácnosti s omezením dostupnosti hypoték 
po zásahu ČNB na základě argumentů shrnovaných v pravidelných ročních Zprávách ČNB o 
finanční stabilitě (namísto doporučení je nyní v parlamentu regulatorní novela umožňující ČNB 
v případě zhoršené finanční situace regulérní vydání příslušných nařízení bankám). Omezení   
poptávky po úvěrech na bydlení může naopak přispět k růstu dražších spotřebitelských úvěrů. 
Pokračující ekonomický růst by měl zatím nadále přispívat k růstu spotřeby domácností a také 
úvěrového trhu. Nová pravidla pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů společně s rekordně 
nízkou mírou nezaměstnanosti by zároveň mohla nadále snižovat podíl problémových úvěrů.  

Významní hráči poskytující spotřebitelské úvěry předpokládají další vývoj trhu bez výrazných 
změn. Především dojde k pokračujícímu růstu trhu. Trendem je narůstající podíl digitálních kanálů 
na prodeji půjček a inovace produktů, především ve zvyšování flexibility splátek. Bezpeční 
poskytovatelé stále považují za problém poskytovatele, kteří mají snahu obcházet pravidla pro 
poskytování úvěrů. Je ovšem nutné počkat na plný účinek nového právního rámce.  

                                                           

9 Tisková zpráva Creditreform, „Vývoj insolvencí v české republice za tři čtvrtletí roku 2017“ 
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Část problémů souvisí také se stále nižší finanční gramotností našich obyvatel, která je dána jak 
hospodářsko-sociálním modelem před rokem 1989 a totálním zanedbáním této problematiky i 
v 90.letech. Poskytovatelé úvěrů vnímají úroveň finanční gramotnosti ve společnosti jako stabilní. 
Přestože vznikají programy na podporu finanční gramotnosti podporované i poskytovateli úvěrů, 
je její výrazné zlepšení během na dlouhou trať. Dle průzkumu České spořitelny se úroveň finanční 
gramotností v České republice za poslední tři roky zlepšuje jen pomalu - roste s věkem, nejlepší je 
v produktivním věku a se stářím opět klesá.  

Jenom díky zvýšené péči ČNB, některých bank (Česká spořitelna ilustruje svojí výroční zprávou za 
rok 2017) a neziskových organizací o tuto problematiku se situace zlepšuje zejména u školních dětí 
(např. díky skvělým učebnicím pana Skořepy). Při srovnání s jinými zeměmi je finanční gramotnost 
průměrná. Na obrázku č.18 ilustrujícím šetření v roce 2016 lze doložit, že sledované indikátory 
OECD jak ve finančních znalostech, tak v chování k financím i v přístupu financím nás řadí před 
Polsko, ale s odstupem za Rakousko a Francii.  

 

Graf 19: Srovnání hodnocení finanční gramotnosti mezi vybranými zeměmi OECD 

 

Zdroj: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies (2016) 
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5. Výsledky Navigátoru bezpečného úvěru 2018 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky Navigátoru bezpečného úvěru pro zkoumané subjekty, 
které nabízí dva modelové úvěry: spotřebitelský úvěr na 100 000 Kč se splatností 60 měsíců (pro dva 
modelové klienty – viz příloha P3) a mikroúvěr ve výši 5 000 Kč se splatností 30 dní. Celkem byl 
Navigátor vypočítán pro 52 poskytovatelů v ČR. Z nich u 37 poskytovatelů byly sledovány parametry 
spotřebitelského úvěru na 100 000 Kč a u 22 poskytovatelů parametry mikroúvěru na 5 000 Kč. Oba 
sledované typy úvěru poskytuje 8 subjektů (včetně společnosti Home Credit, jež v sektoru mikroúvěrů 
působí s produktem Kamali). 

V rámci letošního ročníku studie byly hodnoceni všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, kteří 
disponovali dostatečným množstvím údajů o svých produktech. V případě dostatečně malých 
odlišností od zvolených modelových příkladů byly podmínky normalizovány. Následující tabulka 
shrnuje hodnocené subjekty a jejich zařazení.  

Tabulka 5: Seznam hodnocených poskytovatelů, NBÚ 2018 

poskytovatel 
standardní úvěr 

100 000 Kč 
mikroúvěr  

5000 Kč 

ACEMA Credit Czech, a.s. ano ne 

Air Bank a. s. ano ne 

AsisTeam s.r.o. ano ne 

BB Finance Czech s.r.o. ne ano 

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod ano ne 

Bona Fit, a.s. ano ano 

CentroFinance, s.r.o. ne ano 

COFIDIS s.r.o. ano ne 

Comfort Money s.r.o. ano ne 

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. ano ne 

Creamfinance Czech, s.r.o. ne ano 

Creditstar Czech s.r.o.  ne ano 

Česká spořitelna, a.s. ano ano 

Československá obchodní banka, a.s ano ano 

DQ Holding s.r.o. ano ne 

Emma´s credit s.r.o. ne ano 

Equa bank a. s. ano ne 

ESSOX s.r.o. ano ne 

Fair Credit Czech s.r.o. ano ne 

FINANCIAL CAPITAL, a.s. ano ano 

Fincapus s.r.o. ne ano 

FINDIGO CZ s.r.o. ano ne 

FINSPACE s.r.o. ne ano 

FIXCREDIT MONEY s.r.o. ano ne 

GO Invex Finance s.r.o. ne ano 

HFS s.r.o. ano ne 

Home Credit a.s. ano ne10 

Kamali ne ano 

KAPPA CREDIT s.r.o. ano ne 

Komerční banka, a.s. ano ne 

                                                           

10 Společnost Home Credit, a.s., mikroúvěry ve skutečnosti nabízí. Prodává je však pod obchodní značkou 

Kamali, a proto jsou výsledky pro tento produkt uvedeny zvlášť. 
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Kontex Trade International s.r.o. ne ano 

mBank S.A., organizační složka ano ne 

MONETA Money Bank, a.s. ano ne 

Oberbank AG pobočka Česká republika ano ne 

PERFECT CREDIT, a.s. ano ne 

ProCredia, a.s. ano ne 

PROFI CREDIT Czech, a.s. ano ano 

PRONTO CREDIT s.r.o. ano ne 

Provident Financial s.r.o. ano ne 

Raiffeisenbank a.s. ano ne 

Rerum Finance, s.r.o. ne ano 

Sberbank CZ, a.s. ano ne 

SIM PŮJČKA s.r.o. ne ano 

Simfina a.s. ano ano 

SWISS FUNDS, a.s. ne ano 

TGI Money a.s. ano ne 

TOMMY STACHI s.r.o. ano ne 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ano ne 

Via SMS s.r.o. ne ano 

VITACREDIT s.r.o. ano ne 

Viva Credit s.r.o. ano ano 

Zaplo Finance s.r.o. ne ano 

 

Navigátor 2018 se liší od ročníku 2017 především v tom, že je nově sledován standardní spotřebitelský 
úvěr pouze v jedné výši, a sice 100 000 Kč, zatímco v loňském ročníku byly sledovány výše dvě, a sice 
50 000 Kč a 150 000 Kč. Mikroúvěr je sledována stejně jako v roce 2017 v hodnotě 5 000 Kč. Jinou 
změnou v rámci NBÚ 2018 je to, že jsou pro oba typy úvěrů sledovány parametry pro dva modelové 
klienty (jejich specifikace viz Příloha P3). Jak se nicméně ukázalo, u drtivé většiny poskytovatelů se 
parametry úvěrů pro tyto dva modelové klienty neliší. Na druhou stranu byla nově zařazena kritéria, 
která sledují dostupnost informací o nabízených produktech a přívětivost produktu pro klienta. 

Konkrétně došlo ke změně v následujících parametrech: 

1) Sledování parametrů standardního spotřebitelského úvěru pouze ve výši 100 000 Kč (oproti 
roku 2017, kdy byly sledovány údaje pro úvěry v hodnotě 50 000 Kč a 150 000 Kč). 

2) Sledování parametrů obou typů úvěrů pro dva modelové klienty (specifikace viz Příloha P3). 

3) Změna parametrů: Rating věřitelů podle členství v registrech a orgánech dohledu je nahrazen 
parametrem Využívání registrů NRKI/BRKI/SOLUS. 

4) Zrušení parametru: Nabízí věřitel bezplatnou informační linku a email? 

5) Změna parametrů: Nabízí věřitel doplňkové služby? U standardního úvěru již není sledováno, 
zda věřitel nabízí odklad splátek zdarma/s poplatkem. U mikroúvěru již není sledováno, zda 
věřitel nabízí pojištění při úpadku. 

6) Změna parametrů: Přístup k informacím o úvěru? Nově je sledována dostupnost informací o 
poplatku za sjednání úvěru a podmínky zesplatnění úvěru. Naopak není již sledována 
dostupnost názvu poskytovatele. 

7) Zrušení parametru: Podmínky pro bonusový úrok 

8) Zrušení parametru: Nabízí věřitel systémové řešení při problémech klienta se splácením? 
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9) Zařazení parametru: Nabízí věřitel mobilní aplikaci, která poskytuje aktuální informace o 
úvěru? 

Výsledná hodnota Navigátoru je buď průměr všech dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí 
více produktů) případně dosažená hodnota Navigátoru v případě, že subjekt nabízí pouze 1 produkt. 
Dále v současnosti oddělujeme klasické spotřebitelské úvěry a mikroúvěry z důvodu menšího překryvu 
poskytovatelů. S ohledem na to, že část dat vyplněných věřiteli v on-line formulářích patří mezi data 
citlivá (např. data na základě interní databáze od Asociace občanských poraden či data o objemu a 
počtu poskytnutých spotřebitelských úvěrů), detailní výsledky všech zkoumaných společností nejsou 
ve všech hodnocených indikátorech veřejně přístupné. 

5.1. Výsledky Navigátoru pro spotřebitelský úvěr na 100 tis. Kč  

Výpočet Navigátoru pro první modelový úvěr (bezúčelový úvěr na 100 tis. Kč se splatností 60 měsíců) 
byl proveden celkem na 37 spotřebitelských úvěrech. 

Tabulka 6: Výsledky Navigátoru pro modelový úvěr na 100 000 Kč se splatností 5 let 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DQ Holding s.r.o.

FINANCIAL CAPITAL, a.s.

Comfort Money s.r.o.

HFS s.r.o.

ProCredia, a.s.

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

KAPPA CREDIT s.r.o.

Simfina a.s.

PERFECT CREDIT, a.s.

FINDIGO CZ s.r.o.

VITACREDIT s.r.o.

Bona Fit, a.s.

PRONTO CREDIT s.r.o.

PROFI CREDIT Czech, a.s.

ESSOX s.r.o.

ACEMA Credit Czech, a.s.

AsisTeam s.r.o.

TGI Money a.s.

Provident Financial s.r.o.

Oberbank AG pobočka Česká republika

FIXCREDIT MONEY s.r.o.

Fair Credit Czech s.r.o.

TOMMY STACHI s.r.o.

Viva Credit s.r.o.

Raiffeisenbank a.s.

MONETA Money Bank, a.s.

COFIDIS s.r.o.

Sberbank CZ, a.s.

Equa bank a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Komerční banka, a.s.

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

mBank S.A., organizační složka

Air Bank a. s.

Home Credit a.s.

Československá obchodní banka, a.s

Česká spořitelna, a.s.

Kontrola kvality klienta Dostupnost informací o produktu Podmínky úvěru

Cena úvěru Sankční podmínky
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Při pohledu na výsledky je zřejmé, že se nejlépe umístily bankovní poskytovatelé a velcí nebankovní 
poskytovatelé sdružení v ČLFA, kteří aktivně využívají úvěrové registry a jsou zavázání společným 
etických kodexem. V kategorii úvěru na 100 tis. Kč se splatností 5 let se nejlépe umístila Česká 
spořitelna. Těsně za ní skončila ČSOB a dále na děleném třetím místě nejvýše umístěný nebankovní 
poskytovatel Home Credit a Air Bank. Nejsilnější pětici pak uzavírá další bankovní poskytovatel, mBank.  

Jak je z grafu vidět, odstupy mezi nejlépe umístěnými poskytovateli jsou vskutku minimální. Hlavní 
rozdíly mezi jednotlivými bankovními a značkovými nebankovními subjekty vznikly tradičně rozdílem 
v podmínkách úvěru, v sankcích, v ceně produktu či v inovacích. Nejlépe hodnocené subjekty měly 
běžně dostupné nejdůležitější informace o úvěrových produktech, což je v posledních ročnících NBÚ 
velmi důležitý parametr pro hodnocení. Důležitost dostupnosti informací je patrná při pohledu na 
druhý konec žebříčku, kde důležité informace o podmínkách úvěrů často úplně chybí nebo jsou jen 
velmi obtížně dohledatelné. Pozitivně se projevuje také inovace v podobě dostupné mobilní aplikace, 
kterou nabízí většina velkých bankovních poskytovatelů.  

5.2. Výsledky Navigátoru pro mikroúvěr na 5 tis. Kč  

Výpočet Navigátoru pro relativně nový typ spotřebitelského úvěru, který získává značnou oblibu mezi 
spotřebiteli i poskytovateli. V souladu s předpoklady prezentovanými v rámci studie NBÚ 2017 došlo 
od loňského roku k významnému poklesu subjektů kteří mikroúvěr poskytují. V rámci Navigátoru je tak 
pro rok 2018 hodnoceno celkem 22 poskytovatelů mikroúvěrů. Příčinou poklesu je do značné míry 
ukončení přechodného období pro poskytnutí licence ČNB poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. 

Tabulka 7: Výsledky Navigátoru pro modelový mikroúvěr na 5 000 Kč se splatností 30 dní 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FINANCIAL CAPITAL, a.s.

Bona Fit, a.s.

Simfina a.s.

Creamfinance Czech, s.r.o.

Emma´s credit s.r.o.

PROFI CREDIT Czech, a.s.

Viva Credit s.r.o.

CentroFinance, s.r.o.

Via SMS s.r.o.

FINSPACE s.r.o.

Kontex Trade International s.r.o.

Fincapus s.r.o.

GO Invex Finance s.r.o.

Creditstar Czech s.r.o.

SIM PŮJČKA s.r.o.

Rerum Finance, s.r.o.

BB Finance Czech s.r.o.

Zaplo Finance s.r.o.

SWISS FUNDS, a.s.

Československá obchodní banka, a.s

Kamali

Česká spořitelna, a.s.

Kontrola kvality klienta Dostupnost informací o produktu Podmínky úvěru

Cena úvěru Sankční podmínky
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V této kategorii je zřejmá dominance několika klientsky nejpřívětivějších poskytovatelů. Protože tento 
segment cílí na méně likvidní spotřebitele např. formou půjček před výplatou, je vyšší i riziková přirážka 
poskytnutých úvěrů. Suverénními vítězi v kategorii je trojice Česká spořitelna (produkt Peníze na klik), 
Home Credit (půjčka Kamali) a ČSOB (produkt Půjčka po ruce), které nabízejí suverénně nejlepší cenu 
včetně poplatku za případné prodloužení a poskytují úvěry s nejtransparentnějšími podmínkami.  

Jak je z grafu patrné, zatímco mezi trojicí poskytovatelů na čele žebříčku jsou jen minimální rozdíly, 
jejich odstup na další subjekty je již podstatný. Tím se kategorie mikroúvěrů výrazně liší od kategorie 
klasických spotřebitelských úvěrů, což dokresluje rizikovost tohoto typu úvěru. Zásadním zjištěním jsou 
výrazné rozdíly v podmínkách úvěru, a především pak v cenách krátkodobého úvěru mezi 
poskytovateli. Proto NBÚ apeluje na spotřebitele, aby těchto úvěrů užívali v přiměřené míře a 
v případě nutnosti vybírali pouze z kvalitních poskytovatelů mikroúvěrů.  

5.3. Celkové výsledky Navigátoru 2018 

Celkově bylo v rámci projektu Navigátor bezpečného úvěru hodnoceno 52 poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů (37 poskytovatelů půjček na 100 tis. Kč, 22 poskytovatelů mikropůjčky na 5 tis. 
Kč). Oba sledované typy úvěru tak poskytuje 8 subjektů. Standardní úvěr byl sledován v situaci pro dva 
modelové klienty. Jak již však bylo zmíněno výše, u drtivé většiny poskytovatelů se parametry pro tyto 
dva modelové klienty neliší. Pokud však ano, pak je celkové skóre průměrem hodnot naměřených u 
jednotlivých modelových klientů. Výsledná hodnota Navigátoru pro mikroúvěry je pak samostatnou 
kategorií. 

Následující tabulky ukazují bodové hodnocení a výsledný rating poskytovatele na základě hodnotící 
škály Navigátoru bezpečného úvěru. Výsledný rating poskytovatele pomáhá potencionálnímu klientovi 
s výběrem poskytovatele spotřebitelského úvěru. Pravidlem pro volbu kvalitního poskytovatele je 
omezení výběru na ratingovou kategorii “bezpečný”.   

Tabulka 8: Shrnutí výsledků NBÚ pro úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 60 měsíců 

Poskytovatel Skóre Rating 

Česká spořitelna, a.s. 8,9 ***** bezpečný 

Československá obchodní banka, a.s 8,75 ***** bezpečný 

Home Credit a.s. 8,7 ***** bezpečný 

Air Bank a. s. 8,7 ***** bezpečný 

mBank S.A., organizační složka 8,6 ***** bezpečný 

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod 8,45 ***** bezpečný 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 8,35 ***** bezpečný 

Komerční banka, a.s. 8,35 ***** bezpečný 

Equa bank a. s. 8,3 ***** bezpečný 

Sberbank CZ, a.s. 8,1 ***** bezpečný 

COFIDIS s.r.o. 7,6 **** rizikový 

MONETA Money Bank, a.s. 7,35 **** rizikový 

Raiffeisenbank a.s. 6,9 *** rizikový 

Viva Credit s.r.o. 6,8 *** rizikový 

TOMMY STACHI s.r.o. 6,55 *** rizikový 

Fair Credit Czech s.r.o. 6,25 *** rizikový 

FIXCREDIT MONEY s.r.o. 5,85 *** rizikový 

Oberbank AG pobočka Česká republika 5,8 *** rizikový 

Provident Financial s.r.o. 5,1 *** rizikový 

TGI Money a.s. 4,8 ** nebezpečný 

AsisTeam s.r.o. 4,1 ** nebezpečný 

ACEMA Credit Czech, a.s. 3,7 * nebezpečný 
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ESSOX s.r.o. 3,65 * nebezpečný 

PROFI CREDIT Czech, a.s. 3,6 * nebezpečný 

PRONTO CREDIT s.r.o. 2,75 * nebezpečný 

Bona Fit, a.s. 2,3 * nebezpečný 

FINDIGO CZ s.r.o. 2 * nebezpečný 

VITACREDIT s.r.o. 2 * nebezpečný 

PERFECT CREDIT, a.s. 1,95 * nebezpečný 

Simfina a.s. 1,8 * nebezpečný 

KAPPA CREDIT s.r.o. 1,75 * nebezpečný 

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 1,65 * nebezpečný 

ProCredia, a.s. 1,55 * nebezpečný 

HFS s.r.o. 1,45 * nebezpečný 

Comfort Money s.r.o. 1,15 * nebezpečný 

FINANCIAL CAPITAL, a.s. 0,85 * nebezpečný 

DQ Holding s.r.o. 0,85 * nebezpečný 

 

Tabulka 9: Shrnutí výsledků NBÚ pro mikroúvěr ve výši 5 tis. Kč se splatností 30 dní 

Poskytovatel Skóre Rating 

Česká spořitelna, a.s. 8,9 ***** bezpečný 

Kamali 8,65 ***** bezpečný 

Československá obchodní banka, a.s 8,5 ***** bezpečný 

SWISS FUNDS, a.s. 6,15 **** bezpečný 

Zaplo Finance s.r.o. 6,05 **** bezpečný 

BB Finance Czech s.r.o. 5,6 **** bezpečný 

Rerum Finance, s.r.o. 5,35 *** rizikový 

SIM PŮJČKA s.r.o. 5,25 *** rizikový 

Creditstar Czech s.r.o. 4,9 *** rizikový 

Fincapus s.r.o. 4,85 *** rizikový 

GO Invex Finance s.r.o. 4,85 *** rizikový 

Kontex Trade International s.r.o. 4,5 *** rizikový 

FINSPACE s.r.o. 4,35 *** rizikový 

Via SMS s.r.o. 4,25 *** rizikový 

CentroFinance, s.r.o. 4,1 *** rizikový 

Viva Credit s.r.o. 4 *** rizikový 

PROFI CREDIT Czech, a.s. 3,95 ** nebezpečný 

Creamfinance Czech, s.r.o. 3 ** nebezpečný 

Emma´s credit s.r.o. 3 ** nebezpečný 

Simfina a.s. 1,3 * nebezpečný 

Bona Fit, a.s. 1,25 * nebezpečný 

FINANCIAL CAPITAL, a.s. 0,85 * nebezpečný 
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6. Závěr 

Zodpovědné úvěrování je třeba chápat v širším kontextu v rámci problému nadměrného zadlužování 
obyvatelstva. Existuje několik definic zodpovědného úvěrování. Je vhodné připomenout, že se 
v angličtině rozlišuje zodpovědné úvěrování ze strany věřitele (responsible lending) a ze strany dlužníka 
(responsible borrowing). Toto rozlišení indikuje, že zodpovědné zapůjčování se týká nabídky úvěrů (ze 
strany jejich poskytovatelů), zatímco zodpovědné vypůjčování se týká poptávky po úvěrech (ze strany 
příjemců úvěrů). Zodpovědné úvěrování tedy vyžaduje „férovou hru“ na obou stranách a zodpovědné 
vypůjčování je nezbytným protějškem zodpovědného zapůjčování, neboť poskytovatelé úvěru jsou 
závislí na správných a úplných informacích ze strany potenciálního dlužníka. Pro účely naší studie 
vycházíme z následující definice bezpečného úvěru z pohledu potenciálního dlužníka: i) znám kvalitu 
svého věřitele (nabídková strana úvěru); ii) chápu parametry svého úvěru (produktový design) a iii) 
chápu důsledky splácení i nesplácení úvěru (poptávková strana úvěru).  

V předkládané studii byl vytvořen Navigátor bezpečného úvěru, který vychází z výše uvedené definice 
bezpečného úvěru a hodnotí celkem 52 poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na českém trhu. 
Navigátor se skládá z pěti skupin kritérií: Kontrola kvality klienta, Dostupnost informací o produktu, 
Podmínky úvěru, Cena úvěru a Sankční podmínky. Výsledná hodnota je váženým průměrem 18 (u 
standardního úvěru) nebo 19 (u mikroúvěru) kritérií, přičemž Navigátor nabývá hodnot <0,10>. Platí, 
že čím vyšší je hodnota Navigátoru, tím vyšší je rating věřitele a tím je věřitel spolehlivější. 
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8. Právní předpisy 

Zákony a přímo závazné předpisy EU 

• Zákon č. 6/1993 Sb. , o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru (účinný od 1. 12. 2016) 

• Zákon č. 258/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (účinný od 1. 12. 

2016) 

• Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
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1819) a finanční služby uzavírané na dálku (§§ 1841 až 1851) 
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Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimální peněžní částky 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro zprostředkovatele úvěru 

Vyhlášky a opatření ČNB 

• Vyhláška č. 381/2016 Sb. , o žádostech, opatřeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a odůvodnění  

o Tiskopisy/Formuláře žádostí a oznámení 

• Vyhláška č. 384/2016 Sb. , o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru a odůvodnění  

• Vybrané související právní předpisy Evropské unie 

• Směrnice 2008/48/ES , o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS 

• Směrnice 2014/17/EU (externí odkaz) o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 

2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES  o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 
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9. Příloha 

Tabulka P1: Informace o parametrech modelového úvěru na 100 tis. Kč pro 2 modelové 
typy klienta 

A. Informace o spotřebitelském úvěru Klient 1 Klient 2 

A1 Druh spotřebitelského úvěru  
bezúčelový, hotovostní úvěr 

vyplacený bezhotovostně 
bezúčelový, hotovostní úvěr 

vyplacený bezhotovostně 

A2 Celková výše spotřebitelského úvěru 100000 100000 

A3 Splatnost 60 měsíců 60 měsíců 

B. Informace o klientovi     

B1 Čistý měsíční příjem (mzda) 25000 18417 

B2 
Čisý měsíční příjem po odečtení všech 
nákladů 

12000 8000 

B3 Zápis v registru dlužníků Ne Ne 

B4 Další závazky (měsíční splátky) 3000 3000 

B5 Věk 40 let 30 let 

B6 Bydliště Středočeský kraj Praha 

B7 Druh bydlení vlastní vlastní 

B8 Zaměstnání 
stabilní zaměstnaní, plný 

úvazek 
stabilní zaměstnání, plný 

úvazek 

B9 Rodinný stav ženatý/vdaná ženatý/vdaná 

B10 Potenciální zástava vlastní byt vlastní byt 

B11 Počet členů v domácnosti 4 2 

B12 Počet osob bez příjmu včetně dětí 0 0 

B13 Další informace 
úvěrová historie a uživatel 

kreditní karty bez problémů s 
užíváním, vlastní auto  

úvěrová historie, vždy bez 
problému se splácením  

B14 
Klient své závazky řádně splácí a nemá záznam v registru dlužníků. Pro výpočet sankcí a zesplatnění 
uvažujte řádné splácení 30 měsíčních splátek, dále je klient v prodlení se všemi dalšími splátkami v 

plné výši.  
Zdroj: Autoři 

 

Tabulka P2: Informace o parametrech modelového mikroúvěru na 5 tis. Kč pro 
modelového klienta 

A. Informace o spotřebitelském úvěru  Klient 

A1 Druh spotřebitelského úvěru  
bezúčelový, hotovostní mikroúvěr 

vyplacený bezhotovostně 

A2 Celková výše spotřebitelského úvěru 5000 

A3 Splatnost 30 dní 

B. Informace o klientovi   

B1 Čistý měsíční příjem (mzda) 18417 

B2 
Čisý měsíční příjem po odečtení všech 
nákladů 

8000 

B3 Zápis v registru dlužníků Ne 

B4 Další závazky (měsíční splátky) 3000 

B5 Bydliště 30 let 

B6 Druh bydlení Praha 

B7 Zaměstnání vlastní 
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B8 Rodinný stav stabilní zaměstnání, plný úvazek 

B9 Potenciální zástava ženatý/vdaná 

B10 Počet členů v domácnosti vlastní byt 

B11 Počet osob bez příjmu včetně dětí 2 

B12 
Klient své závazky řádně splácí a nemá 
záznam v registru dlužníků. 

0 

Zdroj: Autoři 

 

 

Tabulka P3: Seznam subjektů spadající pod regulaci a dohled ČNB k 10. 12. 2018 

 Banky a pobočky zahraničních bank – 49 bank k 10.12.2018 

1 Air Bank a.s. 

2 Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 

3 Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod 

4 Bank of Communications Co., Ltd.,  Prague Branch odštěpný závod 

5 Banka CREDITAS a.s. 

6 BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod 

7 BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 

8 Citibank Europe plc, organizační složka 

9 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 

10 Česká exportní banka, a.s. 

11 Česká spořitelna, a.s. 

12 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

13 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

14 Československá obchodní banka, a. s. 

15 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 

16 Equa bank a.s. 

17 Expobank CZ a.s. 

18 Fio banka, a.s. 

19 HSBC Bank plc - pobočka Praha 

20 HSBC France - pobočka Praha 

21 Hypoteční banka, a.s. 

22 Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod 

23 ING Bank N.V. 

24 J & T BANKA, a.s. 

25 Komerční banka, a.s. 

26 mBank S.A., organizační složka 

27 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

28 MONETA Money Bank, a.s. 

29 MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch 

30 Oberbank AG pobočka Česká republika 

31 PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, odštěpný závod 

32 PKO BP S.A., Czech Branch 

33 Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika 

34 PPF banka a.s. 
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35 PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 

36 Privatbanka, a.s., pobočka Česká republika 

37 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

38 Raiffeisenbank a.s. 

39 Saxo Bank A/S, organizační složka 

40 Sberbank CZ, a.s. 

41 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

42 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Prague Branch 

43 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

44 Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb 

45 Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha 

46 Waldviertler Sparkasse Bank AG 

47 Western Union International Bank GmbH, organizační složka 

48 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 

49 Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

 Družstevní záložny – 10 subjektů 

50 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 

51 NEY spořitelní družstvo 

52 Artesa, spořitelní družstvo 

53 Citfin, spořitelní družstvo 

54 České spořitelní družstvo 

55 Družstevní záložna Kredit 

56 Družstevní záložna PSD 

57 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo 

58 Peněžní dům, spořitelní družstvo 

59 Podnikatelská družstevní záložna 
 Platební instituce spadající pod kontrolu ČNB – aktualizuje se 

59 AKCENTA CZ a.s. 

60 American Express Payment Services Limited 

61 Borgun hf. 

62 Citfin - Finanční trhy, a.s. 

63 COFIDIS s.r.o. 

64 CYRRUS FX, a. s. 

65 Diners Club CS, s.r.o., organizační složka 

66 DIVIŠEK s.r.o. 

67 EasyPay AD 

68 ESSOX s.r.o. 

69 EXCHANGE  s.r.o. 

70 FORTISSIMO, spol. s r.o. 

71 Global Payments Europe, s.r.o. 

72 Home Credit a.s. 

73 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 

74 MAYZUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, organizační složka 

75 MoneyGram International Limited 

76 Patria Finance, a.s. 
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77 PayU Czech Republic s.r.o. 

78 PES - Peněžní expresní service, s.r.o. 

79 Roklen360 a.s. 

80 SAB Finance a.s. 

81 SAZKA FTS a.s. 

82 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

83 Trustly Group AB 

84 Western Union Payment Services Ireland Limited 

Zdroj: ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2  
 

Tabulka P4: Seznam subjektů v ČLFA poskytující spotřebitelské úvěry k 30. 9. 2014 

# Název společnosti 

1 BNP Paribas Personal Finance SA 

2 COFIDIS s.r.o.* 

3 ČSOB Leasing, a.s. 

4 ESSOX, s.r.o.* 

5 FCE Credit, s.r.o. 

6 GE Money Auto, a.s. 

7 GE Money Leasing, s.r.o. 

8 Home Credit a.s.* 

9 Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 

10 Provident Financial, s.r.o. 

11 PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.  

12 Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 

13 sAutoleasing, a.s. 

14 Toyota Financial Services Czech, s.r.o. 

15 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

16 UNILEASING, a.s. 

17 VLTAVÍN leas, a.s. 

18 Volkswagen Financial Services 

Zdroj: ČLFA https://www.clfa.cz/o-nas/clenske-spolecnosti  

 

Tabulka P5: Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru v přechodném období Stav k 
10.12.2018, celkem nalezeno 17 subjektů 

IČO Název instituce nebo označení osoby Datum od 

27255719 Allianz kontakt, s.r.o. 5.1.2017 

24201146 AOF s.r.o. 1.3.2017 

24186104 Bezvafinance s.r.o. 27.2.2017 

49220845 Čížek Tomáš 27.2.2017 

28435648 ČPP Servis, s.r.o. 1.3.2017 

63993503 expert ČR, s.r.o. 20.1.2017 

24773506 Financial Solutions and Services , s.r.o. 28.2.2017 

48034479 INSIA a.s. 16.1.2017 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2
https://www.clfa.cz/o-nas/clenske-spolecnosti
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27583368 iStyle CZ, s.r.o. 15.2.2017 

04903625 KTB LEADGEN s.r.o. 21.2.2017 

24137791 Lead Attack s.r.o. 28.2.2017 

26354764 Modul Servis s.r.o. 2.2.2017 

04785932 PRAŽSKÁREALITKA.CZ s.r.o. 28.2.2017 

63480191 Swiss Life Select Česká republika s.r.o. 30.1.2017 

64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 1.3.2017 

26304805 ZFP akademie, a.s. 19.1.2017 

72573503 Žižkovský Michal 27.2.2017 

 

Tabulka P6: Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru Stav k 10.12.2018, celkem 
nalezeno 87 subjektů 

IČO Název instituce nebo označení osoby Datum od 

26158761 ACEMA Credit Czech, a.s. 4.5.2018 

28319061 AsisTeam s.r.o. 16.5.2018 

24190799 BB Finance Czech s.r.o. 25.5.2018 

02779145 BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. 16.3.2018 

27242617 Bohemia Faktoring, a.s. 23.3.2018 

03305163 Bona Fit, a.s. 22.5.2018 

03057151 CentroFinance, s.r.o. 17.5.2018 

29138680 CFIG SE 15.5.2018 

27179907 COFIDIS s.r.o. 16.2.2018 

24209589 Comfort Money s.r.o. 27.4.2018 

04616073 CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 27.4.2018 

02112621 COOL CREDIT, s.r.o. 13.4.2018 

24849707 Creamfinance Czech, s.r.o. 30.5.2018 

04622430 CREDIT EASY s.r.o. 28.2.2018 

05912385 CREDIT holding s.r.o. 8.3.2018 

05561302 CreditPortal, a.s. 16.5.2018 

24247936 Creditstar Czech s.r.o. 17.5.2018 

27826597 ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. 17.5.2018 

25864106 Český Triangl, a.s. 2.2.2018 

63998980 ČSOB Leasing, a.s. 30.11.2017 

24305511 De vries Justitia s.r.o. 16.5.2018 

24768669 Diners Club CS, s.r.o., organizační složka 10.5.2018 

05175780 DQ Holding s.r.o. 15.5.2018 

24243744 EC Financial Services, a.s. 30.11.2017 

03299309 Emma´s credit s.r.o. 4.4.2018 

26764652 ESSOX s.r.o. 6.4.2018 

27380050 Euroclaim Praha s.r.o. 25.5.2018 

27268497 EXPRESS MONEY s.r.o. 24.5.2018 

04455835 Fair Credit Czech s.r.o. 16.1.2018 

25615564 FCE Credit, s.r.o. 21.2.2018 
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05574331 FINANCIAL CAPITAL, a.s. 16.5.2018 

05591341 Fincapus s.r.o. 11.5.2018 

03421970 FINDIGO CZ s.r.o. 16.3.2018 

05253683 FINEMO.CZ SE 26.4.2018 

28088042 FINSPACE s.r.o. 15.5.2018 

28594266 FIXCREDIT MONEY s.r.o. 25.5.2018 

24307319 Gentar s.r.o. 27.4.2018 

05090792 GO Invex Finance s.r.o. 23.5.2018 

26440334 HELP FINANCIAL s.r.o. 12.3.2018 

61506681 HFS s.r.o. 22.5.2018 

26978636 Home Credit a.s. 30.11.2017 

04436326 Hypo Trading s.r.o. 24.10.2018 

24729906 IDCC EUROPE Finance, a.s. 24.5.2018 

24247014 IMMO Leasing, SE 23.5.2018 

27221971 Intrum Czech, s.r.o. 29.5.2018 

25858246 JET Money s.r.o. 4.5.2018 

28427980 J&T Leasingová společnost, a.s. 20.4.2018 

24257591 KAPPA CREDIT s.r.o. 5.4.2018 

24827061 Kontex Trade International s.r.o. 19.4.2018 

25846949 KREDIT FINANCE, s.r.o. 21.2.2018 

04440170 LeaderFin s.r.o. 17.5.2018 

63997240 Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 11.4.2018 

24155039 MINIGENIUS s.r.o. 23.5.2018 

04355211 MINIHOTOVOST, SE 17.5.2018 

60112743 MONETA Auto, s.r.o. 28.3.2018 

63487063 O.K.V. Leasing, s.r.o. 18.5.2018 

01381300 OPR-Finance s.r.o. 5.3.2018 

04488237 Orange finance s.r.o. 29.5.2018 

01769600 PERFECT CREDIT, a.s. 26.4.2018 

29461642 P&P Loan s.r.o. 5.4.2018 

02712482 ProCredia, a.s. 12.4.2018 

61860069 PROFI CREDIT Czech, a.s. 11.5.2018 

27525210 PRONTO CREDIT s.r.o. 16.5.2018 

25621351 Provident Financial s.r.o. 22.2.2018 

61467863 Raiffeisen - Leasing, s.r.o. 9.3.2018 

  Rapida Money a.s. 23.11.2018 

49284231 RB leasing, s.r.o. 24.5.2018 

25722328 RCI Financial Services, s.r.o. 11.5.2018 

03210235 Rerum Finance, s.r.o. 3.5.2018 

27089444 s Autoleasing, a.s. 18.1.2018 

02213214 Service Plan SE 24.5.2018 

01548689 SIM PŮJČKA s.r.o. 11.5.2018 

24823546 Simfina a.s. 19.4.2018 
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05421721 SWISS FUNDS, a.s. 21.5.2018 

45805369 ŠkoFIN s.r.o. 30.11.2017 

26878321 TGI Money a.s. 12.12.2017 

27148084 TOMMY STACHI s.r.o. 22.5.2018 

65413261 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 21.2.2018 

15886492 UniCredit Leasing CZ, a.s. 22.5.2018 

25205552 UNILEASING a.s. 21.5.2018 

24172057 VATAONLINE s.r.o. 27.4.2018 

28214749 VELAPO a.s. 12.3.2018 

24720275 Via SMS s.r.o. 24.5.2018 

28614488 VITACREDIT s.r.o. 11.5.2018 

04233735 Viva Credit s.r.o. 16.5.2018 

29413575 Zaplo Finance s.r.o. 16.5.2018 

03570967 Zonky s.r.o. 15.5.2018 

 

Tabulka P7: Zahraniční zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru na bydlení (Stav k 
10.12.2018, celkem nalezeno 8 subjektů) 

Název instituce nebo označení osoby Datum od 

Cap Finance Investment Partners Ltd 16.5.2018 

Financieel Adviesburo Peramaker 3.9.2018 

flasco GmbH 7.11.2018 

LOCAL EMPLOYMENT, TRADING, SERVICES, IMMO, INSURANCE, INVESTMENT 
AND INFIRMARY NV 

20.1.2017 

Maj Marcin Michal, Crescap Financial Solutions e.U. 15.8.2018 

MORTELMANS & CO 26.11.2018 

SAINT MIRANDE sprl 9.4.2017 

VION GmbH 19.2.2018 

 
 

Tabulka P8: Akreditované osoby dle zákona o spotřebitelském úvěru Stav k 10.12.2018, 
celkem nalezeno 19 subjektů 

IČO Název instituce nebo označení osoby Datum od 
  

25600958 Acredité s.r.o. 22.8.2017 
  

04971060 AKREDITFIN, s.r.o. 6.3.2017 
  

24153222 Attigente Group, spol. s r.o. 24.3.2017 
  

05390117 Compliance 4you s.r.o. 17.5.2017 
  

45772193 Česká bankovní asociace 12.3.2017 
  

26416549 Direct Care s.r.o. 5.9.2018 
  

26699117 EURO CERT CZ, a.s. 27.5.2017 
  

72084529 Evropská asociace finančního plánování Česká republika 11.3.2017 
  

28851676 FAPIN s.r.o. 19.4.2018 
  

24260444 Fincentrum a.s. 5.12.2017 
  

05347149 Institut aplikovaného práva, z. s. 27.5.2017 
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05203309 Institut odborného vzdělávání s.r.o. 24.5.2017 
  

06038921 Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci s.r.o. 10.10.2017 
  

45317054 Komerční banka, a.s. 23.1.2018 
  

27082270 MEDIARON s.r.o. 16.3.2017 
  

60192852 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 24.6.2017 
  

24225576 VECTOR Certifikace s.r.o. 9.5.2017 
  

04274644 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 18.3.2017 
  

06153381 3a Czech Services s.r.o. 23.3.2018 
  

 
Pozn. * platební instituce spadající pod kontrolu ČNB 
 
 
 
 
 


