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1. Úvod 

 

Navigátor bezpečného úvěru každoročně mapuje trh spotřebitelských úvěrů od roku 2011, letos se 
tedy jedná již o čtvrtý ročník studie, která je nedílnou součástí Navigátora bezpečného úvěru (dále též 
„NBÚ“ či „Navigátor“). Projekt Navigátor bezpečného úvěru má tři základní cíle: i) zmapovat a popsat 
český trh spotřebitelských půjček, ii) posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů a iii) nabídnout 
veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení 
úrovně finanční gramotnosti v ČR. Řešení projektu probíhá ve spolupráci Institutu ekonomických 
studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s poradenskou společností EEIP, a. s. Závěry tohoto 
projektu včetně jeho prezentace v médiích jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti na webové 
stránce www.eeip.cz a http://navigatoruveru.cz.  

Předkládaná studie se zabývá problematikou zadlužování v širším kontextu s primárním důrazem na 
trh spotřebitelských úvěrů v České republice. Dále studie analyzuje definici bezpečného úvěru a 
využívá nástroj hodnocení, tzv. Navigátor bezpečného úvěru, který hodnotí bankovní i nebankovní 
spotřebitelské úvěry v ČR včetně vzorku poskytovatelů, kteří jsou pod minimálním dohledem 
regulátorů. Metodologie Navigátora 2014 navazuje na předchozí ročníky, avšak dochází 
k metodologickým úpravám za účelem pokrytí širšího spektra specifik spotřebitelských půjček 
například zařazením hodnocení sankčního mechanismu při prodlení se splácením. Konkrétní 
metodologické změny jsou popsány v kapitole Metodologie konstrukce Navigátora bezpečného 
úvěru.  

Struktura díla je následující. Po úvodu je ve druhé kapitole analyzován trh spotřebitelských úvěrů v 
ČR v makroekonomickém kontextu a taktéž v souvislosti s relevantními trendy v Evropské unii. Třetí 
kapitola obsahuje diskusi nad regulací a dozorem trhu spotřebitelských úvěrů u nás. Čtvrtá kapitola 
obsahuje rešerši definice pojmu zodpovědné úvěrování, přičemž je kladen důraz na odlišování dvou 
pojmů: zodpovědné úvěrování ze strany věřitele a zodpovědné úvěrování ze strany dlužníka. V páté 
kapitole se zabýváme metodologií konstrukce Navigátoru, který je tvořen třemi hlavními kritérii: 
rating potenciálního věřitele, ex-ante parametry úvěry a ex-post parametry úvěru. Šestá kapitola 
obsahuje výsledky Navigátoru pro 105 spotřebitelských úvěrů nabízených v ČR v roce 2014. Sedmá 
kapitola prezentuje manažerské shrnutí předloženého díla. 

  

http://www.eeip.cz/
http://navigatoruveru.cz/
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2. Trh spotřebitelských úvěrů v ČR a EU 

Tato kapitola obsahuje analýzu spotřebitelského úvěrování v širším kontextu. Trh spotřebitelských 
úvěrů je ovlivněn několika makroekonomickými faktory jak přímo či nepřímo, přičemž objem úvěrů 
reaguje s různým zpožděním. V první subkapitole se zaměřujeme na vývoj tohoto segmentu 
v kontextu makroekonomického vývoje a taktéž očekávané trendy ve světle vývoje v Evropské unii. 
Druhá kapitola se zabývá analýzou spotřebitelských úvěrů v ČR jak z právního, tak i ze statistického 
pohledu. Následně analyzujeme regulaci této části českého finančního trhu.  

2.1. Zadlužování domácností v ČR a Evropské unii 

2.1.1. Makroekonomický vývoj a zadlužování českých domácností 

Krize a makroekonomické cykly jsou nedílnou součástí vývoje každé ekonomiky. Trh spotřebitelských 
úvěrů je značně ovlivněn makroekonomickými faktory. Na spotřebu a zadlužování domácností působí 
přímo reálný příjem domácností, včetně očekávaného vývoje v budoucnu (tzv. permanentní důchod). 
Nepřímo i nezaměstnanost a samozřejmě ekonomický růst. Mezi ekonomickým růstem a 
zadlužováním domácností je obvykle pozitivní vztah, není-li narušen negativními očekáváními 
budoucích příjmů. Naopak negativní vztah je mezi růstem nezaměstnanosti a růstem objemu úvěrů. 
Na druhou stranu však vysoká míra nezaměstnanosti žene vysoké procento spotřebitelů kvůli jejich 
rizikovosti do náruče úvěrových predátorů, protože domácnosti s nízkými příjmy stále potřebují 
pokrýt své základní potřeby, ale jejich rizikový profil jim aktuálně neumožní získat úvěr u 
důvěryhodnějších institucí. Rizikový profil potenciálních klientů má dopad nejen na samotné 
zadlužování, ale i na substituci mezi spotřebitelskými úvěry a jinými typy úvěrů. Důležitou roli hraje 
pochopitelně i regulace a dozor nad finančním trhem. Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňující 
zadlužování domácností je cena, tedy úroková míra, respektive RPSN (roční procentuální sazba 
nákladů), za který věřitel úvěr nabízí. Cenu úvěru je možné rozfázovat do 4 základních složek – 
náklady na refinancování (které jsou ovlivněny sazbami ČNB a likviditou peněžního trhu, 
administrativní náklady spojené s poskytováním úvěru, riziková marže a zisková marže.  

Obrázek 1: Dekompozice RPSN  

 

Zdroj: Autoři (2014) 

 

Laickou veřejností bývá často nepochopeno, když roste cena rizikových úvěrů, přestože centrální 
banka snižuje sazby. Tak tomu bylo například i v období nedávné finanční krize, kdy sice klesaly 
náklady na refinancování (přestože české banky neměly takový problém s likviditou jako banky 
nejvíce postižené finanční krizí), ale rostla rizikovost spotřebitelů a tudíž i riziková marže, která ve 

Zisková marže

Riziková marže

Administrativní náklady spojené 

s poskytováním úvěru

Náklady na refinancování
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výsledku znamenala dražší spotřebitelské úvěry. Následující obrázek ukazuje vývoj úrokových sazeb 
na bankovní spotřebitelské úvěry se splatností 1 roku v ČR, Německo, Řecku a na Slovensku. Je 
patrné, že i přes razantní meziroční pokles ke konci roku 2012 úroková sazba v ČR1 dosáhla 9,6 %, což 
je sice nižší než obdobná sazba na Slovensku, ale mnohem vyšší než v Německu a překvapivě též 
v Řecku, kde dosáhla 7,6 % ke stejnému datu. V roce 2013 došlo opět k mírnému růstu úrokových 
sazeb, což je ale do značné míry dáno změnou struktury účtování nákladů, protože konkurence 
dotlačila většinu bezpečných věřitelů nabízet spotřebitelské úvěry transparentněji bez vysokých 
poplatků, a tudíž podíváme-li se na průměrnou RPSN k 31.8.2013 a k 31.8.2014 se zahrnutím 
bezpečných nebankovních subjektů, zjistíme, že pro modelové úvěry na 30 tis. Kč i 100 tis. Kč celková 
cena klesla. U úvěrů na 30 tis. Kč se splatností 1 rok z 23 % na 22,6 % a u úvěrů na 100 tis. Kč se 
splatností 5 let z 16 % na 14,7 %. Řada poskytovatelů navíc při poctivém splácení vrací část nákladů 
zpět. Lze tedy říci, že se pro spotřebitele situace na trhu spotřebitelských úvěrů zlepšuje. 

 

Obrázek 2: Úroková sazba na bankovní spotřebitelské úvěry se splatností 1 roku v ČR, Německo, 
Řecku a na Slovensku v 2008-2013 (v % na nové obchody ke konci daného roku)  

 

Zdroj: Autoři podle ECB (2014) 

 

Zvýšení rizikovosti v období krize zobrazuje následující obrázek, který ukazuje objem bankovních 
spotřebitelských úvěrů v selhání. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Úroková sazba bez poplatků, tudíž je nižší než RPSN diskutována v části 5.Výsledky projektu Navigátoru 
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Obrázek 3: Bankovní spotřebitelské úvěry obyvatelstvu se selháním v období 2006–2012                                 
(stavy ke konci období)  

 

Zdroj: EEIP podle ČNB (2014) 

 

Kromě úvěrů v selhání je dalším důsledkem zvýšené rizikovosti úvěrů i zvyšující se počet osobních 
bankrotů resp. insolvenčních návrhů. V březnu 2014 bylo podáno celkem 2381 insolvenčních návrhů 
na fyzické osoby, což je o 176 více než v březnu 2013. Zatímco v roce 2008, kdy byl institut 
insolvenčního řízení na fyzické osoby zaveden, počet insolvenčních návrhů dosáhl 1 936, v roce 2011 
se tento počet zvýšil na 17 600 a v roce 2014 dokonce na 25 640.  
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Obrázek 4: Vývoj insolvenčních návrhů na fyzické osoby v období 2008 - 3/2014 

 

Zdroj: Autoři podle Creditreform 

 

V průběhu let 2011 a 2012 se začínaly projevovat důsledky ekonomické krize, kdy zadlužené fyzické 
osoby nemohou dostát svým závazkům. V září 2014 se již počet podaných návrhů na oddlužení 
pohyboval přes 2500 a počet schválených oddlužení přes 2000.  

Obrázek 5: Oddlužení a osobní bankroty v ČR v 2008 - 2014 

 

Zdroj: Creditreform (2013) 
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Právě institut oddlužení je často zneužíván různými pochybnými poradenskými společnostmi, které 
oddlužení nabízejí, ale de facto se jedná o zneužití tohoto pojmu. Některé společnosti totiž nabízí 
restrukturalizaci dluhů se zdánlivým zlepšením situace splátkového kalendáře pro dlužníka (či nabízí 
vyjednání nového splátkového kalendáře s věřiteli nebo zajištění oddlužení v rámci osobního 
bankrotu), nicméně celkově dlužník na úrocích a poplatcích zaplatí podstatně více než u původního 
dluhu. 

Dalším indikátorem zhoršující se situace obyvatel ČR je i vysoký počet exekucí, který v roce 2011 
dosáhl 936 tis., z toho cca 655 tis. exekucí bylo uvaleno na fyzické osoby. Od té doby však došlo 
k poklesu nařízených exekucí - v roce 2013 počet exekucí dosáhl 714 tis. Zůstává však otázkou, proč 
k tomuto poklesu došlo. Spíše než díky lepší platební morálce dlužníků se pravděpodobně jednalo o 
využití jiných forem řešení zadluženosti jednotlivců, než kterým je exekuce..  

 

Obrázek 6: Nařízené exekuce v ČR v 2001 - 2013 

 

Zdroj: EEIP, Exekutorská komora 
Poznámka: Podíl fyzických osob je dlouhodobě cca 70 %. 

Exekutorská komora (2012) uvádí, že dlužníci jsou nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let a důchodci, 
často lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením. 

Globální krize se tedy vlivem makroekonomických faktorů, které byly zmíněny, promítla i do 
zadlužování českých domácností. Dle statistik ČNB zahrnujících banky, družstevní záložny i ostatní 
finanční instituce se ke konci roku 2009 stavy úvěrů domácnostem zvýšily meziročně o 74 mld. Kč, 
zatímco v roce 2008 dosáhl meziroční růst 159 mld. Kč. Tento pokles dynamiky byl způsoben zejména 
dvěma faktory: nižší schopnost českých domácností přijímat další závazky a dále též vyšší obezřetnost 
poskytovatelů (tento fakt je typickým průvodním jevem krize, tj. že instituce půjčují menšímu 
množství klientů (jak firemním tak domácnostem) kvůli jejich vyšší rizikovosti. Zmíněný propad 
dopadl odlišně na bankovní a nebankovní poskytovatele půjček. Zatímco bankovní půjčky 
obyvatelstvu resp. objem celkových pohledávek v roce 2009 vzrostly, objem půjček od nebankovních 
zprostředkovatelů meziročně poklesl, což je vidět na následujícím grafu růstem podílu bank a 
družstevních záložen na spotřebitelských úvěrech. V roce 2010 tento propad pokračoval, neboť 
objem bankovních spotřebitelských úvěrů vzrostl pouze o 13,6 mld. Kč, ale objem nebankovních 
spotřebitelských úvěrů poklesl o téměř 44 mld. Kč, což bylo částečně dáno změnou vykazování 
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objemu úvěrů GE Money Multiservis, a.s., u kterého došlo k deklasifikaci v roce 2010 z nebankovního 
do bankovního financování, neboť se stal součástí GE Money Bank, a.s. V roce 2013 vykázalo 
spotřebitelské financování v nebankovním segmentu meziroční pokles o 1,5 mld. Kč na 64,9 mld. Kč, 
zatímco bankovní půjčky na spotřebu poklesly o 0,37 mld. na celkových 199,2 mld. Kč. 

 

Obrázek 7: Vývoj zadluženosti českých domácností v období (2005 – 2014) 

 

Zdroj: EEIP podle ČNB (2014) 

 

Výhled dalšího zadlužování českých domácností bude souviset jednak s globálními 
makroekonomickými podmínkami, neboť česká ekonomika je malá a exportně orientovaná, tak i 
s lokálními makroekonomickými podmínkami, kam patří i fiskální politika české vlády a monetární 
politika České národní banky. Obrázek 8 ukazuje, že se očekává mírné ekonomické oživení, což by 
mělo přispět ve střednědobém výhledu k mírnému růstu úvěrového trhu. Výhled je však stále ještě 
nejistý, především z důvodu zhoršujících se předstihových ukazatelů německé ekonomiky, jejíž pokles 
by mohl ekonomický růst v ČR výrazně zbrzdit či zastavit. 
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Obrázek 8: Dynamika vývoje HDP v ČR a dalších zemích v období 2007-2014 

 

Zdroj: MFČR (2014) pro období 2007-2014, včetně predikce pro rok 2014 

 

Co se týče míry nezaměstnanosti a spotřeby domácností, tak již dochází pozvolna k mírnému oživení, 
což potvrzuje Obrázek 9. 

 

Obrázek 9: Vývoj spotřeby domácností a míry nezaměstnanosti v ČR 2009-2014 

 

Zdroj: Autoři podle MFČR (2014) včetně predikce pro 2014 

 

Predikce ekonomického růstu, nezaměstnanosti a spotřeby domácností tak nasvědčují tomu, že 
v krátkém až středním horizontě bude růst zadlužování českých domácností, včetně oblasti 
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spotřebitelských úvěrů. Pozitivní sentiment potvrzuje i průzkum mezi hodnocenými poskytovateli 
spotřebitelských úvěrů, kde převládá očekávání mírného růstu trhu. 

 

Obrázek 10: Očekávání vývoje trhu spotřebitelských úvěrů v následujících 5 letech podle 
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 

 

Zdroj: průzkum mezi společnostmi, 2014 

 

V dlouhodobějším horizontu lze předpokládat, že bude pomalu docházet ke konvergenci české 
ekonomiky k úrovním (relativním) úspor a zadlužení domácností v zemích Eurozóny. 

Konvergence české ekonomiky k hodnotám ekonomik zemí Eurozóny probíhá na několika úrovních. 
Kromě makroekonomické konvergence (například v oblasti úrokových sazeb a míře inflace) se jedná 
též o finanční konvergence k zemím Eurozóny, která je dána relativní nízkou penetrací finančních 
produktů na českém trhu a v průběhu dalších let je oprávněné předpokládat přiblížení mezi oběma 
trhy. Právě penetrační mezera finančních produktů v ČR ve srovnání se zeměmi EU-15 byla, je a bude 
hnacím motorem rozvoje produktů typu spotřebitelských úvěrů či hypoték.  

Pro komplexní srovnání zadluženosti českých domácnosti se zeměmi Eurozóny je vhodné uvažovat 
úroveň jejich bohatství ve vztahu k příjmu. Obrázek 11 ukazuje, že ke konci roku 2012 v ČR ukazatel 
dluh/roční disponibilní příjem domácností dosáhl 57,3 % a ukazatel čisté finanční 
bohatství/disponibilní příjem domácností překročil 121 %. Tento fakt implikuje, že poměr zmíněných 
ukazatelů dosahuje v ČR 2,13 (= 81,6 % /50,0 %) proti hodnotě 2,17 v Německu, 2,16 Rakousku resp. 
2,46 ve Francii. Jinými slovy, české domácnosti jsou sice méně zadlužené než ty v Eurozóně, nicméně 
jsou také podstatně chudší, což činí jejich relativní zadluženost srovnatelnou s vybranými státy.  
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Obrázek 11: Srovnání zadlužení a bohatství v ČR a vybraných zemí Eurozóny 

 

Zdroj: Autoři podle Eurostat (2014) 
 Poznámka: stav k 31. 12. 2012 

 

2.2. Trh spotřebitelských úvěrů v ČR 

Tato subkapitola se zabývá analýzou trhu spotřebitelských úvěrů v ČR a obsahuje kvantitativní 
analýzu spotřebitelských úvěrů v ČR.   

2.2.1. Kvantitativní analýza spotřebitelských úvěrů v ČR 

Spotřebitelský trh v ČR lze rozdělit na dvě oblasti: bankovní spotřebitelské úvěry (tj. úvěry, jež 
poskytly subjekty s bankovní licencí) a nebankovní spotřebitelské úvěry (tj. úvěry od subjektů bez 
bankovní licence).  Toto je dělení z pohledu vykazovaných dat. Nicméně jak bude diskutováno níže, 
toto dělení může být poněkud matoucí ve vztahu k dohledu ČNB. Existují totiž subjekty, které nemají 
bankovní licenci, ale spadají pod dohled ČNB (například společnosti AKCENTA CZ, a.s., CETELEM ČR, a. 
s., COFIDIS s.r.o., ESSOX s.r.o. či Home Credit a.s.). Vhodnější dělení subjektů se proto zdá následující: 
i) subjekty pod kontrolou ČNB, ii) subjekty mimo kontrolu ČNB organizované v ČLFA a iii) subjekty 
mimo kontrolu ČNB i mimo ČLFA.  

Pro analýzu dynamiky spotřebitelského trhu v ČR lze použít několik typů ukazatelů. Prvním z nich je 
kumulativní objem úvěrů poskytnutých k určitému datu (tj. stavová veličina v rozvaze finanční 
společnosti). Obrázek 12 ukazuje, že ke konci srpna roku 2014 objem bankovních úvěrů 
spotřebitelské povahy (tj. včetně pohledávek na běžném účtu, kontokorentů a kreditních karet) 
mírně poklesl na 197,2 mld. Kč (z toho objem klasických spotřebitelských úvěrů na 159 mld. Kč). 
Objem nebankovních spotřebitelských úvěrů naopak mírně vzrostl na 77,7 mld. Kč.  Celkový objem 
spotřebitelských půjček v ČR dosáhl 274,9 mld. Kč k 31. 8. 2014, což znamenalo stagnaci v posledních 
2 letech. Je třeba zdůraznit, že neexistuje přesná statistika, kolik činí celkový objem poskytnutých 
spotřebitelských úvěrů v ČR, tj. včetně desetitisíců malých poskytovatelů či zprostředkovatelů půjček. 
Dle údajů finančního arbitra činil k 1.11.2013 počet subjektů jež ohlásily vázanou živnost poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 36 tisíc. Většina z těchto subjektů byla však pouhými 
zprostředkovateli. V minulém ročníku NBÚ byl odhadnut objem úvěrů v „šedé zóně“ na 100 mld. Kč. 
V tomto roce předpokládáme, že objem zůstal přibližně stejný. Toto číslo obsahuje všechny typy 
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úvěrů spotřebitelského typu2. Pokud bychom se dívali jen na klasické bezúčelové hotovostní 
spotřebitelské úvěry, mohl by se objem úvěrů v „šedé zóně“ pohybovat v rozmezí 20 – 30 mld. Kč. 

Obrázek 12: Objem spotřebitelských úvěrů v ČR v období 2008-2014 (stavy ke konci let a 
k 31.8.2014) 

 

Zdroj: Autoři podle ČNB  

Druhým ukazatelem je objem nových úvěrů poskytnutých v daném roce, i zde je patrná dominance 
bankovního financování spotřebitelů. V roce 2008  dostoupilo vrcholu spotřebitelské financování jak 
u bank (76,0 mld. Kč) tak u nebankovních subjektů (54,4 mld. Kč). Do roku 2011 objem klesal a 
poslední 2 roky opět mírně stoupá. Nárůst objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů však 
můžeme zaznamenat jen mezi bankovními subjekty.  

                                                           
2
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Obrázek 13: Objem spotřebitelských úvěrů v ČR v období 2004-2013                                                      
(objem nových obchodů v daném roce) 

 

Zdroj: Autor podle ČNB a ČLFA 

2.2.1.1. Bankovní spotřebitelské úvěry 

Jak již bylo zmíněno, ke konci srpna roku 2014 činily bankovní úvěry spotřebitelské povahy cca 200 
mld. Kč. Obrázek 14 ukazuje rozdělení těchto úvěrů podle tří různých splatností (do 1 roku, 1-5 let a 
nad 5 let) a dokládá, že nejvíce spotřebitelských úvěrů poskytnutých bankami se splatností nad 5 let 
(136 mld. Kč neboli 68% podíl k 31. 12. 2013) následované úvěry do jednoho roku (35 mld. Kč) a 
úvěry se splatností 1-5 let (28 mld. Kč). Mezi nejvýznamnější poskytovatele bankovních úvěrů v ČR 
patří Česká spořitelna, GE Money, ČSOB včetně ERA - Poštovní spořitelny a Komerční banka. 

Obrázek 14: Objem spotřebitelských úvěrů v ČR poskytnutých bankami podle doby splatnosti v období 
2002-2013 (stavy ke konci daného období) 
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30,5

42,9

51,1

66,7

76,0

65,5

49,2
51,3

53,6

68,5

25,3

32,5

36,6

47,9

54,4

41,1
38,0

34,2 34,2 34,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ld

. K
č

Objem bankovních spotřebitelských úvěrů

Objem nových nebankovních spotřebitelských úvěrů

10 12 16 18 20 23 26 28 34 36 38 35
27

34
38 35 29 32 34 32

36 33 32 28
7

9

14
37

61

84

111
127

132 131 130 136

-30

10

50

90

130

170

210

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ld

. K
č

Spotřebitelský úvěr (splatnost < 1 rok) Spotřebitelský úvěr (splatnost 1 - 5 let)

Spotřebitelský úvěr (splatnost > 5 let)



Strana 18 

 

Zajímavé srovnání lze učinit v oblasti výše úrokových sazeb na spotřebitelské úvěry poskytovaných 
českými bankami a bankami v Eurozóně. Obrázek 2 v předešlé subkapitole ukazuje úrokové sazby na 
bankovní spotřebitelské úvěry se splatností 1 roku v ČR, Německo, Řecku a na Slovensku. Je patrné, 
že i přes razantní meziroční pokles ve srovnání s hodnotami před rokem 2012, ke konci roku 2013 
úroková sazba v ČR dosáhla 10 %, což je sice o trochu nižší než obdobná sazba na Slovensku, ale 
mnohem vyšší než v Německu a překvapivě též v Řecku, kde dosáhla 7,2 % ke stejnému datu. Zůstává 
otázkou, proč jsou sazby v ČR tak vysoké, ačkoliv rizikovost českých domácností není o tolik vyšší než 
u domácností v Eurozóně (o Řecku ani nemluvě). Tento fakt lze částečně vysvětlit oligopolizací 
českého bankovního trhu velkými bankami, jejich masivními reklamními kampaněmi a nízkou 
flexibilitou českých klientů (pouze cca 7 % klientů ročně změní banku v ČR). Oba faktory vytváří 
obchodní příležitosti pro nové banky v ČR, které si postupně budují pozici na trhu a přispívají ke 
zvyšující se konkurenci, která postupně podmínky pro spotřebitele na trhu spotřebitelských úvěrů 
zlepšuje.  

2.2.1.2. Nebankovní spotřebitelské úvěry 

V roce 2013 uzavřely členské společnosti ČLFA 936 tis. smluv o spotřebitelských úvěrech v celkové 
hodnotě 34,4 mld. Kč, tj. meziroční růst o 0,7 %, z toho nejvíce formou revolvingových úvěrů (35,5 
%), formou osobních půjček (32,5 %) a financování v místě prodeje (32 %).  

Obrázek 15: Objem spotřebitelských úvěrů v ČR poskytnutých členy ČLFA v období 2004-2013                                
(objem nových obchodů v daném roce) 

 

Zdroj: Autoři podle ČLFA (2014) 

Jak již bylo zmíněno, členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2012 spotřebitelské úvěry v celkové 
výši 34,4 mld. Kč. Mezi největší poskytovatele k tomuto datu patřily společnosti CETELEM ČR, a.s., 
(32,1% podíl), Home Credit, a.s., (25,3%), Provident Financial s.r.o., (13,9%) a ESSOX, s.r.o., (11,4%), 
jak ukazuje Tabulka 1.  
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Tabulka 1: Největší poskytovatelé nebankovních spotřebitelských úvěrů v roce 2013 

 

Zdroj: ČLFA (2014) 

Pro získání dat o struktuře příjemců spotřebitelského úvěru je vhodné využít informace z úvěrových 
registrů SOLUS či CCB – Czech Credit Bureau, a.s. Obrázek 16 ukazuje věkovou strukturu příjemců 
krátkodobých spotřebitelských úvěrů v  ČR k 30. 6. 2014 a implikuje, že z celkového objemu 
poskytnutých krátkodobých úvěrů (se splatností menší než 1 rok) tvořila nejvýznamnější část věková 
skupina obyvatel 35-44 (32%), následovaná skupinou 44-54 (26 %) a nejstarší věkovou skupinou 55+ 
(19 %).  

Obrázek 16: Struktura krátkodobých úvěrů k 30. 6. 2014 podle věkových skupin                                  

 

Zdroj: CCB (2014): Úvěrový barometr k 30. 6. 2014 

# Společnost Vstupní dluh (mil. Kč) Podíl (%)

1 CETELEM ČR, a.s. 11 030 32,1%

2 Home Credit, a.s. 8 686 25,2%

3 Provident Financial s.r.o. 4 770 13,9%

4 ESSOX, s.r.o. 3 905 11,4%

5 ŠkoFIN s.r.o. 1 420 4,1%

6 s Autoleasing, a.s. 1 101 3,2%

7 GE Money Auto, s.r.o. 969 2,8%

8 UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 944 2,7%

9 ČSOB Leasing, a.s. 497 1,4%

10 PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o 272 0,8%

11 COFIDIS s.r.o. 257 0,7%

12 Credium, a.s. (údaj za 1.- 3. čtvrtletí) 139 0,4%

13 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 94 0,3%

14 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 93 0,3%

15 FCE Credit, s.r.o. 65 0,2%

16 Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o.63 0,2%

17 Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 58 0,2%

18 UNILEASING, a.s. 20 0,1%

19 D.S. Leasing, a.s. 18 0,1%

CELKEM 34 401 100,0%

15 - 24; 4%

25 - 29; 8%

30 - 34; 11%

35 - 44; 32%
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55+; 19%
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2.3. Finanční gramotnost 

Finanční gramotnost je jednou ze základních podmínek bezpečného úvěrování. Pokud na straně 
nabídky spotřebitelských úvěrů existují predátorské subjekty, jejichž cílem není bezpečné 
zapůjčování, pak vedle regulace je zodpovědné chování dlužníků tou nejlepší prevencí proti 
predátorskému úvěrování ze strany věřitele. Neexistuje-li poptávka po predátorských úvěrech, není 
ani realizace. K tomu, aby se dlužníci (i v tíživé finanční situaci) chovali odpovědně, je zapotřebí jejich 
znalost finančních produktů a důsledků pro ně vyplývající, vezmou-li si úvěr.  

Z pohledu finančních institucí lze také rozdělit finanční gramotnost na dvě kategorie: prvotní finanční 
gramotnost (klient je dostatečně gramotný na to, že využívá produktů a služeb standardních 
renomovaných institucí a nikoliv institucí z „ulice“ jako úvěrových predátorů a lichvářů) a druhotnou 
finanční gramotnost (klient je nedostatečně gramotný na to, aby si srovnal nabídky konkurenčních 
standardních institucí a využil jejich levnější či kvalitnější služby). V zájmu institucí je tudíž vysoká 
prvotní finanční gramotnost a nízká druhotná finanční gramotnost, zatímco pro klienta je důležité být 
gramotný v obou typech gramotnosti. Jinými slovy, finanční instituce obvykle usilují o finanční 
gramotnost obyvatelstva, ale pouze v omezené míře. Z tohoto pohledu jsou důležité iniciativy 
v oblasti veřejného a neziskového sektoru, příkladem může být i projekt Navigátor bezpečného úvěru 
prezentovaný v předkládané publikaci. 

2.3.1. Finanční gramotnost v ČR 

Nekalé praktiky na trhu spotřebitelského financování v ČR úzce souvisí s problematikou finanční 
gramotnosti, resp. negramotnosti českého obyvatelstva. Existuje několik definic finanční 
gramotnosti. Například MFČR (2011) definuje finančně gramotného člověka, který: 

 má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz, 

 sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování, 

 plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu, 

 je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu. 

Naproti tomu MPSV (2007) definuje finanční gramotnost jako správu osobních/rodinných financí, 
definice zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní (kompetence nezbytné pro správu hotovostních a 
bezhotovostních peněz a transakce s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených, jako je např. 
běžný účet či platební nástroje), cenovou (kompetence nezbytné pro porozumění cenovým 
mechanismům a inflaci) a rozpočtovou (kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného 
rozpočtu a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska). 

Mezi hodnocenými poskytovateli spotřebitelských úvěrů v ČR je spíše lehce negativní pohled na 
úroveň finanční gramotnosti v ČR. Zároveň si však lehká většina poskytovatelů myslí, že se úroveň 
finanční gramotnosti mírně zlepšuje. 
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Obrázek 17: Názor poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v ČR na úroveň finanční gramotnosti 

 

Zdroj: Autoři dle průzkumu 

Obrázek 18: Názor poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na vývoj úrovně finanční gramotnosti v ČR 

 

Zdroj: Autoři dle průzkumu 

2.3.2. Finanční gramotnost v mezinárodním kontextu 

Evropská komise (2006) definuje finanční gramotnost jako schopnost spotřebitele a malého 
podnikatele rozumět retailovým finančním produktům za účelem vytváření informovaných finančních 
rozhodnutí. Je patrné, že výše uvedené definice finanční gramotnosti jsou relativně komplexní, což 
souvisí se současnou komplexností jak potřeb spotřebitelů, tak i široké paletě nabízených produktů 
(Tabulka 2). V tomto kontextu je nezodpovědné zadlužování pouze jeden střípek do celé mozaiky 
finanční gramotnosti, bohužel však v současnosti stále neexistuje v ČR subjekt, který by tuto 
problematiku zastřešil, což činí její koordinaci velmi problematickou.  
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Tabulka 2: Klíčové faktory finanční gramotnosti 

                

  Komplexnost potřeb jednotlivce     Komplexnost finančních produktů    

  * Rostoucí nestabilita pracovního života     * Nové distribuční kanály   

  * Pokles sociálního zabezpečení     * Deregulace finančních trhů   

  * Vyšší osobní zodpovědnost     * Širší paleta finančních produktů   

  * 
Vyšší prosperita     

* 
Rostoucí dynamika vývoje inovativních 
produktů   

  * Vyšší zadluženost     * Rostoucí množství informací   

  * Vyšší průměrná doba dožití           

  * Rostoucí počet podnikatelů            

                
Zdroj: Autoři podle Habschick et al. (2007) 

 

S ohledem na rostoucí úroveň finančního zprostředkování v ČR nabývá finanční gramotnost na 
významu z mikroekonomického pohledu (jež je předmětem této studie) tak i z makroekonomického 
pohledu. Obrázek 19 ukazuje, že nízká úroveň finanční gramotnosti vede k ztíženému přístupu 
k „bezpečnému“ financování (lidé si půjčují v šedé zóně) a neoptimálnímu investování a následně až 
ke špatné alokaci osobního bohatství. To se projevuje jak negativními ekonomickými důsledky (nižší 
ekonomický růst či vyšší břemeno pro sociální systém), tak i individuálními důsledky (například nárůst 
předluženosti domácností). 

  

Obrázek 19: Makroekonomický dopad nízké úrovně finanční gramotnosti 

 

Zdroj: Autoři podle Habschick et al. (2007) 

Již NBÚ 2013 zmiňuje studii OECD (2012), která se dívá na finanční gramotnost ze tří hledisek: 
finanční znalost (financial knowledge), finanční chování (financial behaviour) a přístup k financím 
(financial attitude). Výzkum OECD měřil finanční gramotnost ve vybraných zemích (14 zemí napříč 4 
kontinenty) vycházel z vyplněných dotazníků alespoň 1000 respondentů u každé sledované země. 

Obrázek 20 shrnuje výsledky ve zkoumaných oblastech finanční gramotnosti pro vybrané země. 
Z obrázku je patrné, že přestože výzkum cílil jen na základní finanční gramotnost, ke které nejsou 
zapotřebí široké znalosti v oboru financí, lidí s nízkou finanční gramotností bylo v ČR, ale i v ostatních 
sledovaných zemích poměrně mnoho. Celkově nejlepších výsledků dosáhlo Německo, které je lepší 
ve všech ukazatelích finanční gramotnosti než Česká republika. 
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Obrázek 20: Poměr respondentů s vysokým skóre v oblastech finanční gramotnosti OECD 

 

Zdroj: Autoři podle OECD (2012) 
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3. Regulace a dozor nad spotřebitelským trhem v ČR 

3.1. Právní zakotvení a obecný rámec spotřebitelských úvěrů v ČR 

Trh spotřebitelských úvěrů je v současnosti upraven dvěma hlavními zákony v České republice: 

1) Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, podle 
kterého se řídí smlouvy uzavřené v období 1. leden 2002 – 31. prosinec 2010.  

2) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, kterým se řídí 
smlouvy uzavřené po 1. lednu 2011 (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“).   

Zákon o spotřebitelském úvěru platný od 1. ledna 2011 přináší nové povinnosti bankám a finančním 
institucím poskytujícím půjčky, úvěry nebo obdobné finanční služby. Zákon je implementací evropské 
směrnice Consumer Credit Directive 2008/48/ES, jež si klade za cíl sjednocení právních úprav v 
jednotlivých zemích EU a rovněž zvýšení ochrany spotřebitele (Kučera, 2011). Dozorovým orgánem 
nad dodržováním podmínek stanovených v tomto zákoně je Česká obchodní inspekce (ČOI), v ČNB byl 
nově zřízen samostatný odbor ochrany spotřebitele. Komplexní přehled právní úpravy 
spotřebitelského úvěru v právu ČR ukazuje Box 1. 

Box 1: Úprava spotřebitelského úvěru v právu ČR 

Náležitosti úvěrové smlouvy, postavení spotřebitele v úvěrovém vztahu a postup při řešení sporů z 
úvěrové smlouvy jsou upraveny v následujících platných právních předpisech: 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zejm. §§ 657-658 - smlouva o půjčce) 

 Zákon č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník (zejm. §§ 497-507 - smlouva o úvěru) 

 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

 Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

 Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 
rozhodnutí 

 Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům 

 Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatků z prodlení 
podle občanského zákoníku 

 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena 
povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, na kterou je mzda postižitelná 
srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách) 

 
Zdroj:  ČLFA 
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Regulace a dozor (dohled) nad spotřebitelským trhem v ČR jsou vykonávány několika subjekty. 
Terminologicky je třeba tyto dva termíny rozdělit: regulace se zabývá vytvářením pravidel „ex-ante“, 
tj. upravuje budoucí chování hráčů na finančním trhu (příkladem může být tvorba zákonů ze strany 
MFČR či vyhlášek od ČNB). Naproti tomu se dohled resp. dozor zabývá chováním a kontrolou hráčů 
„ex-post“, tj. dozoruje hráče, jak se nastavená pravidla dodržují. Dozorovým orgánem nad 
dodržováním podmínek stanovených ve zmíněném Zákoně o spotřebitelském úvěru je ČOI a ČNB, 
přičemž ČOI kontroluje pouze subjekty, které nejsou pod dohledem ČNB3.   Z pohledu dlužníka jsou 
však důležité subjekty, jež mu mohou pomoci v případě zjištění nekalých obchodních praktik 
poskytovatelů či zprostředkovatelů půjček – jedná se zejména o finančního arbitra a soudy (Tabulka 
3). 

Tabulka 3: Subjekty působící v oblasti regulace a dozoru spotřebitelského trhu v ČR 

 

Zdroj: Autoři podle různých zdrojů 
 

Jak ukázal průzkum NBÚ již v roce 2012, čeští spotřebitelé nevědí, na koho se obrátit v případě problémů 
s lichvou, tzn., nevědí, u koho se mohou domoci svých práv resp. své „ochránce“ ani neznají. 
Legislativní prostředí českého trhu spotřebitelských úvěrů je dle názoru oslovených poskytovatelů relativně 
dobré, což platí i o jejich názoru na zákon o spotřebitelském úvěru, jak shrnuje následující obrázek. 

Obrázek 21: Názor poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v ČR na zákon o spotřebitelském úvěru  

 
Zdroj: Autoři podle průzkumu 

3.2. Regulovaná část spotřebitelského trhu v ČR 

3.2.1. Finanční arbitr 

V případě sporu dlužníka s věřitelem či zprostředkovatelem je možno obrátit se na finančního arbitra, 
jehož kompetence se nově od 1. července 2011 rozrostly o rozhodování sporů v oblasti 
                                                           
3
 Včetně nebankovních institucí, které jsou finančními institucemi. Ty jsou pod dohledem ČNB jako finanční 

instituce, ovšem např. pravomoc udělit pokutu za porušení povinností při poskytování spotřebitelského úvěru 

těmto finančním institucím má ČOI.  
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Finanční arbitr Řešení sporů ANO

Soud Řešení sporů ANO

Rozhodce Řešení sporů ANO

Česká národní banka Regulace/dozor NE

Česká obchodní inspekce Dozor NE

Ministerstvo financí ČR Regulace/legislativa NE

SOS - Sdružení ochrany spotřebitelů Poradenství NE
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Ombudsman - NE
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spotřebitelských úvěrů (viz § 1 písm. d) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Primárním 
posláním arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a 
vybranými finančními institucemi (v této věci se liší od soudů, na které se lze obrátit de facto téměř 
ve všech sporech). Finanční arbitr rozhoduje spory v případě, že jsou naplněny podmínky uložené 
zákonem o finančním arbitrovi a dalšími právními předpisy, mezi spotřebiteli a věřiteli, nebo 
zprostředkovateli. Jedná se například o velikost spotřebitelského úvěru v souladu s dikcí Zákona o 
spotřebitelském úvěru (v objemu od 5 000 Kč až do 1 880 000 Kč). Mikropůjčky do výše 5 000 Kč tudíž 
finanční arbitr neřeší (tj. ani tzv. „půjčky před výplatou“, které obvykle mají hodnotu nižší než 5 000 
Kč). 

K podání návrhu je možné využít Průvodce podáním návrhu nebo formulář dostupný na stránkách 
www.finarbitr.cz. V roce 2013 řešil finanční arbitr 605 sporů v oblasti spotřebitelských úvěrů (z toho 
502 podaných v roce 2013). U finančního arbitra měly zákonnou ohlašovací povinnost subjekty, jež 
ohlásily vázanou živnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, jejichž počet 
k 1.11.2013 činil celkem 36 tis. Tato informační povinnost však již byla bez náhrady zrušena. 

3.2.2. Soudy 

V případě sporu plynoucího ze smluvního vztahu s věřitelem se dlužník může obrátit na příslušný 
soud. Nicméně s ohledem na určitou asymetrii v oblasti soudních sporů (věřitel má obvykle více 
zkušeností s vedením soudních sporů než dlužník, který řeší spor často jednou za život) je vhodnější 
se obrátit na zmíněného finančního arbitra. Další nevýhodou je relativně dlouhá doba soudního sporu 
a potřeba zaplatit soudní poplatek (min. 500 Kč). 

3.2.3. Rozhodce 

Další možností pro řešení sporů týkajících se smluv o spotřebitelském úvěru je stanovení rozhodce 
stanovením tzv. rozhodčí doložky sjednané ve smlouvě. Jedná se o rychlý a efektivní způsob řešení 
sporů, namísto zdlouhavých soudních řízení - díky tomu například nenarůstají úroky z prodlení, 
v případě řešení situace prostřednictvím soudů spotřebitelům zároveň hrozilo protahování sporů a 
narůstající náklady na řízení i samotný úvěr. Je ale také pravda, že u věřitelů, kteří využívají nepříliš 
standardní podmínky úvěru, se obvykle neobjevují rozhodčí doložky stanovující pravomoc stálému 
rozhodčímu soudu, ale většinou jsou to rozhodčí doložky určující pravomoc rozhodci ad hoc. Pro 
spotřebitele představovalo určení takovéhoto rozhodce v úvěrové smlouvě riziko, že v případě sporu 
nebude úvěrová smlouva podrobena dostatečné kontrole a že rozhodce nebude skutečně nezávislý. 
Bohužel neexistuje žádná evidence toho, jak jednotliví rozhodci rozhodovali v daných kauzách, proto 
není možné rizikovost rozhodčí doložky z pohledu dlužníka podložit tvrdými statistickými daty. Je 
třeba zdůraznit, že typický predátor obvykle spotřebitele nutí podepsat rozhodčí doložku, seriózní 
firmy dají spotřebiteli buď na výběr (zda rozhodčí doložku či příslušný soud) nebo ji nenabízejí vůbec. 

Pro zvýšení transparentnosti v rozhodčích řízeních byla přijata Novela zákona č. 216/1994 Sb. o 
rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů - zákon č. 19/2012 Sb., jež s účinností od 1. dubna 2012 
zavedla řadu novinek v oblasti rozhodčího řízení, kdy jednou ze stran je spotřebitel. Od tohoto data 
například existuje povinnost mít rozhodčí doložky na samostatném listu smlouvy, či že rozhodce musí 
mít právní vzdělání.  

3.2.4. Česká národní banka 

ČNB je dle Zákona o spotřebitelském úvěru dozorovým orgánem pro tuto oblast od ledna 2011 dle 
Zákona o spotřebitelském úvěru. Nicméně ČNB nedozoruje všechny subjekty na českém trhu 
poskytující úvěry, nýbrž pouze ty, jež spadají do její kompetence podle zákona o ČNB nebo subjektů, 
které mají povolení podle zvláštních předpisů (například devizový zákon). Konkrétně se jedná o 
následující subjekty: 

o banky a pobočky zahraničních bank, 

o spořitelní a úvěrní družstva, 

http://www.finarbitr.cz/
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o obchodníci s cennými papíry, 

o investiční zprostředkovatelé, 

o pojišťovny, 

o penzijní fondy, 

o pojišťovací zprostředkovatelé, 

o samostatní likvidátoři pojistných událostí, 

o směnárny, 

o další finanční instituce. 

Je vhodné připomenout, že ČNB v rámci dohledu nad ochranou spotřebitele u výše vyjmenovaných 
subjektů vykonává zejména následující činnosti: 

o přijímá a prošetřuje podání spotřebitelů a jejich sdružení, 

o dohlíží nad dodržováním povinností stanovených zákony, 

o zabraňuje bezprostřednímu ohrožení majetku spotřebitele pozastavením poskytování služeb 
nebo uzavřením provozovny, 

o ukládá opatření k nápravě a sankce. 

Výše uvedený výčet implikuje, že aktivity ČNB spočívají v ex-post vynucování pravidel (tj. jedná se o 
dozor a dohled), tj. trestání hráčů na trhu a vynucování dodržování zákonných povinností formou 
nápravných a sankčních opatření. ČNB tedy neřeší věcnou stránku sporu (smluvní vztahy) mezi 
spotřebitelem a regulovanou institucí, nýbrž pouze hodnotí soulad či nesoulad činnosti tržních hráčů 
s platnou právní úpravou pro jejich činnost. ČNB tudíž nerozhoduje o případné újmě či výši škody 
spotřebitele plynoucí ze smluvního vztahu, o tom může rozhodnout pouze příslušný soud či finanční 
arbitr (ve věci platebního styku a platebních karet). V roce 2013 přijala ČNB celkem 487 podání 
spotřebitelů (z toho se 468 podání týkalo bank a poboček zahraničních bank, 3 se týkaly družstevních 
záložen a 16 platebních institucí a poboček zahraničních platebních institucí, jak ukazuje Obrázek 22).  

 

Obrázek 22: Statistika podání v oblasti ochrany spotřebitele ze strany ČNB v roce 2013 

 

Zdroj: EEIP podle ČNB 
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3.2.5. Ministerstvo financí ČR 

Úloha MFČR v oblasti spotřebitelských úvěrů v ČR spočívá ve třech hlavních oblastech: legislativní,  
edukativní a reprezentativní. Legislativní oblast znamená předkládání legislativních návrhů (například 
novela Zákonu o spotřebitelském úvěru s platností od 1. ledna 2013, měla posílit postavení 
spotřebitelů a principu zodpovědného úvěrování) a aktivity v oblasti finančního vzdělávání 
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_aktuality.html). Edukativní (vzdělávací) aktivity 
spočívají v pravidelné účasti zástupců MFČR na seminářích a konferencích o finanční gramotnosti, 
dále též MFČR eviduje instituce, sdružení, organizace a jiné subjekty působící v oblasti finančního 
vzdělávání, včetně jejich kontaktních údajů.  Jak již bylo diskutováno, MFČR neslouží jako přímý 
pomocník dlužníka v problémech, spíše se snaží o prevenci nezodpovědného zadlužování 
obyvatelstva formou zvyšování finanční gramotnosti českého obyvatelstva. V neposlední řadě má 
MFČR i roli reprezentativní, neboť zastupuje ČR v institucích a organizacích zabývající se 
problematikou finančního trhu v Evropské unii i dalších zemích.   

3.2.6. Česká obchodní inspekce  

Česká obchodní inspekce (ČOI) vykonává dozor nad spotřebitelskými úvěry v ČR v souladu se 
Zákonem o spotřebitelském úvěru (dalším dozorovým orgánem v této oblasti je ČNB).  Dozor nad 
dodržováním podmínek stanovených uvedeným zákonem vykonává Česká obchodní inspekce s 
výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichž vykonává dozor Česká národní banka. Rozdělení 
kompetencí mezi oběma institucemi je možné zobecnit tak, že Česká obchodní inspekce vykonává 
dozor převážně nad nebankovními poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů, zatímco Česká národní 
banka kontroluje na poli spotřebitelských úvěru bankovní poskytovatele úvěrů.  

ČOI vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel: 

o dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik; 

o dodržování zákazu diskriminace spotřebitele; 

o dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení; 

o dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv; 

o o finančních službách uzavíraných na dálku. 

Uvedený výčet indikuje, že oblast spotřebitelských úvěrů je pouze jedna z činností dozorovaných ČOI, 
avšak tato kontrola není příliš efektivní a stále se vyskytuje celá řada nekalých praktik. Jak bude 
diskutováno níže, problémem zůstává, že potenciálních predátorů se na českém trhu vyskytují 
desetitisíce a i přes nárůst kontrol ze strany ČOI je jejich monitoring a následné trestání relativně 
bezvýznamné. Určitým vodítkem odhadu počtu predátorů působících na českém trhu může být počet 
subjektů, jež ohlásily vázanou živnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.   

V oblasti spotřebitelských úvěrů provádí ČOI kontroly pravidelně, v roce 2011 bylo provedeno celkem 
290 kontrol zprostředkovatelů a poskytovatelů úvěrů (tj. výrazný nárůst oproti roku 2010, kdy bylo 
provedeno 156 kontrol), z toho cca 48,6 % bylo se zjištěním, tj. subjekt nedodržel stanovená pravidla 
(v roce 2010 bylo toto procento nižší, konkrétně 45,5 %). V roce 2012 klesl podíl kontrol se zjištěním 
na 42,7 %, ale v roce 2013 opět vzrostl na 48 %. Z regionálního pohledu se jako nejvíce problematické 
kraje jeví Moravskoslezský, Olomoucký, Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský.  
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Obrázek 23: Výsledky kontroly zprostředkovatelů půjček v roce 2010, 2011, 2012 a 2013 

 
Zdroj: Autoři podle ČOI (2011, 2012, 2013, 2014) 

   

 

Celkem ČOI v roce 2012 provedla celkem 255 kontrol v oblasti spotřebitelských úvěrů. V roce 2013 
bylo provedeno 319 kontrol (a uloženy pokuty za 4,5 mil. Kč), což je sice meziroční nárůst, ale stále 
neodpovídající množství úvěrových predátorů pohybujících se na českém trhu. Paradoxem je, že pro 
ČOI je složitější pokutovat opravdové úvěrové predátory, kteří se umějí často efektivně skrývat či 
rychle měnit oficiální subjekt, přes který úvěry nabízejí. Naopak se soustředí na poskytovatele 
z relativně bezpečné části trhu, které je jednodušší zkontrolovat. Jak vyplývá z podílu kontrol se 
zjištěním, tak i v této bezpečné části trhu se najdou častá pochybení (nejčastěji neuvedená či chybně 
uvedená sazba RPSN), proto je role ČOI v dozoru spotřebitelských úvěrů záslužná, nicméně dle počtu 
kontrol a výši uložených pokut nedostatečná pro odrazení úvěrových predátorů od nekalých 
obchodních praktik.  

 

3.2.7. Kvalita dozoru trhu spotřebitelských úvěrů z pohledu věřitelů 

V rámci průzkumu NBÚ 2014 mezi poskytovateli spotřebitelských úvěrů vyšlo, že i samotní věřitelé 
považují dohled nad trhem spotřebitelských úvěru spíše za nevyhovující, i když názory různých 
institucí se různí, což dokládá následující obrázek. 
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Obrázek 24: Názor poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů 
v ČR 

 

Zdroj: Autoři dle průzkumu 

 

3.3. Neregulovaná část spotřebitelského trhu v ČR a příklady nekalých praktik 

Je zřejmé, že právě třetí typ subjektů je z pohledu potenciálního dlužníka nejméně spolehlivý, neboť 
nepodléhá kontrole ČNB a ani nemusí dodržovat etická pravidla ČLFA. De facto je tento segment pod 
kontrolou pouze Českou obchodní inspekcí (ČOI), avšak tato kontrola není příliš efektivní a stále se 
vyskytuje celá řada nekalých praktik. Problémem zůstává, že potenciálních predátorů se na českém 
trhu vyskytují desetitisíce a i přes nárůst kontrol ze strany ČOI jsou jejich monitoring a následné 
trestání relativně bezvýznamné.  

Určitým  vodítkem odhadu počtu predátorů působících na českém trhu může být počet subjektů, jež 
ohlásily vázanou živnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.  Podle údajů 
finančního arbitra ohlásilo k 1. listopadu 2013 vázanou živnost poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru 36 tis. subjektů. Je zřejmé, že většina z těchto subjektů bylo pouhými 
zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů. I tyto subjekty však představují pro spotřebitele hrozbu, 
protože kromě nevýhodných podmínek, které úvěroví predátoři zprostředkují přes financující 
subjekt, musí ještě spotřebitel zaplatit nemalou provizi zprostředkovateli, která se mnohdy pohybuje 
až ve výši 10 % výše úvěru. Proto Navigátor bezpečného úvěru varuje, pozor na zprostředkovatele! 

Box 2: Tisková zpráva NBÚ: Vybírejte úvěr pečlivě: pozor na zprostředkovatele!  

Praha, 29. října 2014 

Podobně jako v případě samotného spotřebitelského úvěru, měli by být lidé opatrní při výběru toho, 
kdo jim s jeho pořízením bude radit. Takzvaní zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů mohou být 
totiž pro spotřebitele stejně nebezpeční, jako sami lichváři, a špatná volba může být velmi drahá. 
Potvrzuje to anketa mezi bankami a značkovými nebankovními společnostmi. Navigátor bezpečného 
úvěru proto varuje – využíváte-li služeb zprostředkovatelů, mějte se na pozoru. 

Stále více lidí vnímá, že na trhu se spotřebitelskými úvěry existuje kromě solidních bankovních a 
značkových nebankovních společností i šedá zóna spojená s problémy. Aby se vyhnuli potížím s 
exekucí a splácením, snaží se mnozí lidé obracet na zprostředkovatele úvěrů. Věří, že jim tyto 
společnosti zajistí optimální podmínky. Navigátor bezpečného úvěru upozorňuje, že mnohé z těchto 
firem jsou parazitní a spotřebitelům nebezpečné. „Mnoho lidí si neuvědomuje, že platí peníze za to, 
co je zcela zbytné. U solidní společnosti není zprostředkování potřeba,“ říká Zdeněk Soudný, tiskový 
mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru. Nebezpeční zprostředkovatelé navíc obvykle 
negarantují vůbec nic – ani poskytnutí úvěru, ani vrácení poplatku, který se většinou platí předem. 
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Lidé zaplatí poplatek, úvěru se ale nedočkají 

Často se tedy stane, že lidé zaplatí poplatek a firma pak formálně podá žádost o úvěr, i když dopředu 
ví, že klient nesplní požadavky a úvěr nedostane. Peníze pak ale firma nevrátí, protože svou práci, 
podání žádosti, splnila. Ještě horší variantou je, že se nesolidní zprostředkovatel obrátí na 
nebezpečného poskytovatele úvěru. Právě na to doplatila paní Marie z Liberecka. Ta využila služeb 
zprostředkovatele v situaci, kdy potřebovala rychle finanční hotovost pro řešení nelehké životní 
situace. „Protože jsem úvěrům nerozuměla a bála jsem se půjčit si sama, našla jsem si inzerát na 
jednoho ze zprostředkovatelů, který nabízel pomoc s vyřízením úvěru. Byla jsem ráda, že se mi o to 
postará někdo, kdo tomu rozumí. Jenže úvěr, který mi sehnali, byl od nějakého lichváře, kterému byl 
problém splátky splácet, protože stále měnil účty a různé symboly a i když jsem platila, neustále mne 
upomínal, že nemám zaplaceno. Nakonec jsem čelila exekutorům. Když jsem si šla stěžovat 
zprostředkovatelské společnosti, dozvěděla jsem se, že jich se to netýká a že to je můj problém, 
který si mám řešit s firmou, která mi úvěr poskytla. To, že mi jej vyřídili oni, firmu doporučili, a 
zajistili veškerou smluvní dokumentaci, je nezajímalo,“ popisuje Marie svůj příběh. Za tuto službu 
navíc zaplatila tři a půl tisíce. 

Anketa mezi poskytovateli úvěrů ukázala na problém: zprostředkování stojí i desetinu ceny úvěru 

Navigátor bezpečného úvěru realizoval anketu mezi padesátkou společností poskytujících 
spotřebitelské úvěry, která se týkala zprostředkovatelů úvěrů. Parazitické zprostředkovatelské 
společnosti jsou totiž jedním ze současných ohrožení spotřebitelů, kteří za jejich služby platí nemalé 
finanční prostředky, aniž by poskytované služby byly vždy kvalitní a nabízené úvěry vždy bezpečné. 
Jak anketa „v terénu“ ukázala, situace se v této oblasti nezlepšuje. Zprostředkování úvěru nemusí 
být právě levnou záležitostí – u problémových případů nejčastěji spotřebitelé platí za 
zprostředkování úvěru do 5 tisíc korun. Vzhledem k typické výši úvěru, který se pohybuje do 50 tisíc 
korun, se tedy jedná až o 10 % z výše úvěru. Tím se jeho celková cena může výrazně navýšit. Navíc, 
jak bylo řečeno výše, tyto nebezpečné společnosti nic negarantují a ignorují reklamace. 

Zaznamenali jsme na trhu také situace, kdy je zprostředkovatel úvěru zároveň jeho poskytovatelem. 
Lidé tak u takové společnosti zcela zbytečně zaplatí dvakrát. Problematiku zprostředkovatelů 
spotřebitelských úvěrů upravuje nová podoba zákona o spotřebitelských úvěrech, ani to ale 
nekalostem nezabránilo. „Z našich zkušeností vyplývá, že takzvaného zprostředkování velmi často 
zneužívají lichváři, kteří si tím vytváří takzvaně dobré jméno. Spotřebitel pak podlehne pocitu, že mu 
poskytovatele úvěru pomohl vybrat profesionál, a ztrácí tak potřebnou ostražitost,“ varuje David 
Šmejkal z Poradny při finanční tísni. 

Například paní Jitka z Ústí nad Orlicí si půjčila 20 tis. Kč od neseriózní společnosti na vysoký úrok a 
RPSN (roční procentní sazba nákladů). Paní Jitka se následně vydala do Prahy, kde peníze odevzdala 
zprostředkovatelce jako zálohu nebo akontaci. Měla obdržet nabídky úvěrů s tím, že jeden je již 
předjednán. Nedostala nic a firma ani zprostředkovatelka neberou telefony a slehla se po nich zem. 

Jak postupovat při výběru zprostředkovatele úvěru? 

Pokud se spotřebitel rozhodne využít služeb zprostředkovatele, měl by vždy pamatovat na 
dodržování základních pravidel s ohledem na bezpečnost poskytovaného úvěru a také na výši 
poplatku. „Určitě je potřeba soustředit se na smluvní závazek mezi zprostředkovatelem a 
spotřebitelem. Měla by v něm být jasně specifikována nejen cena a to, že je například splatná pouze 
v případě, kdy spotřebitel úvěr skutečně dostane, ale také by v něm měly být jasně uvedeny 
podmínky a zodpovědnost zprostředkovatelské společnosti,“ popisuje za Poradnu při finanční tísni 
David Šmejkal. 

Zprostředkovatelé a zákon 

Z pohledu zákona je potřeba upozornit především na dvě základní ustanovení, která by měla 
spotřebitelům pomoci proti podvodným či nekvalitním zprostředkovatelům. „Má-li spotřebitel platit 
zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel nesmí požadovat 
zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči 
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dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při 
zprostředkovatelské činnosti oslovil,“ je uvedeno v Zákoně o spotřebitelském úvěru – č. 145/2010 
Sb. To znamená, že zprostředkovatel musí zájemci o úvěr vykázat výsledky své práce a teprve poté, 
kdy spotřebitel nabídky posoudí a vidí, že mu úvěr skutečně nabídli, má zprostředkovatel právo na 
platbu. Pokud zprostředkovatel toto pravidlo poruší, vystavuje se riziku poměrně velké pokuty a 
především má spotřebitel právo na ochranu. Podobně důležité je ustanovení, které umožňuje 
odstoupit od smlouvy: Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí 
být mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu 
spotřebitele na odstoupení od této smlouvy podle § 17b. Spotřebitel může od smlouvy, ve které se 
sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli 
sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k 
uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Toto právo platí pro spotřebitele v 
plném rozsahu a bez jakékoli sankce vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy. 

Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru 

 

 

Jak jsme diskutovali výše, v ČR de facto existují tři hlavní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů 
z pohledu stupně jejich kontroly (viz část 4. Metodologie konstrukce Navigátoru bezpečného úvěru): 

i) subjekty pod kontrolou ČNB, 

ii) subjekty mimo kontrolu ČNB organizované v ČLFA, 

iii) subjekty mimo kontrolu ČNB i mimo ČLFA. 

Podle § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání 
podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit 
jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je 
zakázána. Mezi nejčastější nekalé postupy patří4: 

 zprostředkovatel nutí klienta podepsat bianco směnku; 

 nabízení možností odpracovat si dluh u věřitele či oddlužovacího poradce; 

 zprostředkovatel nabízí finanční produkty jménem renomované finanční instituce bez jejího 
vědomí a se zneužitím její identity; 

 zprostředkovatel žádá po klientovi zajištění poskytnutého úvěru zástavou nemovitosti; 

 nabídky půjčky po telefonu – klient netuší, že volá na linku s vysokým tarifem; 

 zprostředkovatel vybírá poplatky dopředu, půjčku však klient neuvidí. 

 

Kromě zmíněných nekalých praktik se na českém trhu vyskytují i lichvářské praktiky. Podle § 253 odst. 
1 trestního zákoníku je lichva definována poměrně obecně „Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti 
nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, 
jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku 
uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo peněžitým trestem“. V České republice je za lichvářský úrok považována obvykle roční 
procentuální sazba nákladů (RPSN5) přesahující 60 %. Navzdory tomu, že lichva je nezákonná, lze se 
s ní setkat, zejména u společností mimo kontrolu ČNB a ČLFA.  

                                                           
4
 Jušková (2011). Lichváři a podvodníci mají žně, Lidové noviny, 15. 7. 2011. 

5
 Výpočet RPSN z úvěru lze například nalézt na stránkách ČOI http://coi.cz/uver_kalkulacka/sazba130data.htm. 

http://coi.cz/uver_kalkulacka/sazba130data.htm
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Půjčka před výplatou je v objemu obvykle do 4 999 Kč na několik týdnů, takže celkové náklady půjčky 
se zdají být nízké absolutně (řádově stovky Kč), ač relativně adekvátní RPSN může znamenat stovky 
tisíc i milióny procent. S ohledem na to, že se na půjčky v hodnotě nižší 5 000 Kč nevztahuje Zákon o 
spotřebitelském úvěru, jedná se de facto o neregulovanou část trhu. Teoreticky může takovýmto 
úvěrovým predátorům uložit pokutu ČOI, ale jak víme z diskuse výše, tato forma dozoru není příliš 
efektivní. O případné lichvě ze strany úvěrového predátora může tak rozhodnout pouze příslušný 
soud. 

Podle zjištění Navigátora 2012, každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od 
bezpečného poskytovatele úvěru, což je alarmující. Pokud se ale zaměříme na to, do jaké sociální 
skupiny těchto 20 % obyvatel České republiky patří, zjistíme, že se jedná právě o ty, kdo jsou cílovou 
skupinou pochybných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Navigátor bezpečného úvěru proto 
vydává desatero rad, co by lidé měli vědět a jak postupovat při výběru spotřebitelského úvěru a 
nenaletět. 

Box 3: Desatero NBÚ 

Co by lidé měli vědět a dělat? 

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, od 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 takovéto 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. 

Jak postupovat při výběru spotřebitelského úvěru a nenaletět? 

1. Než se rozhodnete vzít si úvěr, zjistěte si o společnosti maximum informací  

Je to banka nebo velká zavedená značková společnost s obchodní historií? Je společnost členem 
České leasingové a finanční asociace? Kde sídlí? Pokud nevíte, hledejte na internetu, ale informace 
ověřujte! 

2. Pokud jste se už rozhodli, že úvěr skutečně potřebujete, zajděte do několika institucí a zjistěte si 
podmínky.  

Zajímat by Vás mělo především, jak dlouho budete platit a kolik měsíčně. RPSN Vám vychází přes 
100%? Jsou sankce, pokud nebudete moct splátku poslat, v řádech tisíců či dokonce desetitisíců? 
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Chce po Vás společnost poplatek za poskytnutí půjčky předem? Chcete si půjčit 10 000 Kč a máte 
ručit domem? To jsou všechno jasné signály, že půjčka bude neseriózní a pokud podepíšete, 
jednoznačně naletíte lichváři. 

3. Když už si vyberete společnost, přečtěte si nejprve, co podepisujete.  

Tam, kde vám nedají předsmluvní formulář, okamžitě vstaňte a odejděte. Pokud vám společnost 
tvrdí, že je běžné nechat prázdná místa ve smlouvě s tím, že se to tam pak doplní, lže! A pokud trvá 
na okamžitém podpisu, pak je to jednoznačná známka neseriozního jednání. Vždy máte právo 
veškeré smluvní podmínky v klidu prostudovat doma a případně se poradit s blízkými. 

4. Nebuďte naivní a nezvěte si rádoby finanční poradce domů.  

Seriózní úvěrové společnosti mají vždy infolinky (ty ale nezačínají drahými placenými čísly typu 
906…) a přehledné webové stránky. Nikdy neposílají svoje zástupce k vám domů! 

5. Pokud aktuálně nemáte příjem či máte už půjčeno jinde a ve značkových nebankovních institucích 
Vás odmítnou, nepůjčujte si jinde.  

Uloví vás s největší pravděpodobností právě lichváři, kteří nejenom v registrech nekontrolují, zda už 
někde nejste zadlužení, ale jsou ochotní Vám půjčit, ačkoliv vy zrovna nejste schopni garantovat 
splátky. Dostanete se do úvěrové spirály a cesta ven vás může dovést až k exekuci!  

Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru 
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4. Definice zodpovědného úvěrování 

V této kapitole se zabýváme pojmem zodpovědné úvěrování, což je klíčový termín pro následnou 
konstrukci Navigátoru bezpečného úvěru. Definice vychází z minulých ročníků Navigátora, NBÚ 2014 
tedy v tomto smyslu zachovává kontinuitu.  

Zodpovědné úvěrování je třeba chápat v širším kontextu v rámci problému předluženosti 
obyvatelstva. Pro efektivní řešení předluženosti je vhodné tento problém rozdělit na dvě základní 
oblasti: prevenci (tj. řešení ex-ante) a zmírnění důsledků předlužení (tj. ex-post), jak ukazuje 
následující tabulka. 

Tabulka 4: Šest faktorů předluženosti 

Faktory předluženosti 

Prevence předlužení 

•  Zodpovědné zapůjčování 

•  Zodpovědné vypůjčování a řízení hotovosti 

•  Zodpovědné řízení splácení úvěru 

Zmírnění důsledků předlužení a jeho řešení 

•  Dluhové poradenství 

•  Soudní řešení 

•  Mimosoudní řešení 

Zdroj: EEIP podle Evropské komise (2007) 

Existuje několik definic zodpovědného úvěrování. Úvodem je vhodné připomenout, že se v angličtině 
rozlišuje zodpovědné úvěrování ze strany věřitele a ze strany dlužníka, tudíž je třeba tyto definice 
odlišit: 

1) zodpovědné úvěrování ze strany věřitele (responsible lending, přesnější překlad je tudíž 
zodpovědné zapůjčování); 

2) zodpovědné úvěrování ze strany dlužníka (responsible borrowing, přesnější překlad je tudíž 
zodpovědné vypůjčování). 

Výše uvedené definice indikují, že zatímco zodpovědné zapůjčování se týká nabídky úvěrů (ze strany 
jejich poskytovatelů), zodpovědné vypůjčování se týká poptávky po úvěrech (ze strany příjemců 
úvěrů). S ohledem na výše uvedené definice, zodpovědné úvěrování implikuje „férovou hru“ na obou 
stranách a zodpovědné vypůjčování je nezbytným protějškem úvěrového zapůjčování, neboť 
poskytovatelé úvěru jsou závislí na správných a úplných informacích od potenciálního dlužníka. 

4.1. Definice zodpovědného zapůjčování (responsible lending) 

Zodpovědné zapůjčování lze definovat ve zkratce jako zodpovědnost věřitele půjčovat takovou výši 
prostředků dlužníkovi, která nebude znamenat jeho nadměrnou zadluženost. Evropská komise 
(2009a) nabízí širší definici: „Zodpovědné zapůjčování znamená, že úvěrové produkty odpovídají 
potřebám klientů a odrážejí jejich schopnost splácet své dluhy. Toto může být dosaženo v případě 
vhodného rámce zajišťujícího, že všichni věřitelé a zprostředkovatelé jednají čestně, férově a 
profesionálně před, během i po uzavření transakce.“  

Z pohledu věřitele lze chápat zodpovědné zapůjčování ve dvou hlavních oblastech: správné 
hodnocení bonity klienta (creditworthiness assessment) a správné vyhodnocení vhodnosti produktu 
(suitability assessment). 
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4.1.1. Hodnocení bonity klienta 

Správné vyhodnocení bonity klienta je pro poskytnutí úvěru klíčové. V případě, že je bonita 
potenciálního dlužníka podhodnocena, zvyšuje se pravděpodobnost nesplácení úvěru z jeho strany. 
Teoreticky by měl mít poskytovatel resp. zprostředkovatel úvěru zájem na tom, aby správně 
ohodnotil dlužníka a ten úvěr včetně příslušenství řádně splatil. V praxi tomu však tak nemusí být. 
Evropská komise (2009a) upozorňuje na skutečnost, že poskytovatel i zprostředkovatel hypotéky 
mohou mít odlišnou motivaci v případě, že mají možnost: 

1) realizace zajištění (kolaterálu) hypotéky, 

2) transferu úvěrového rizika dlužníka pomocí finančních derivátů6. 

V případě zajištění je z pohledu věřitele nižší „Value at Risk“ (hodnota v ohrožení za různých stavů, 
které nastanou s určitou pravděpodobností) a zároveň je obvykle existence nějakého podkladového 
aktiva dlužníka pozitivně korelována se schopností splácet. Z pohledu věřitele tak existence zajištění 
snižuje rizikovost úvěru (riziko ztrát z něj vyplývajících). Z pohledu dlužníka je ale rizikovost vyšší, 
protože kromě nákladů úvěru a sankcí může v případě nesplácení přijít i o hodnotu spojenou 
s nevýhodným prodejem nemovitosti apod. Zajištění tedy zlevňuje úvěr, ale porovnáváme-li dva 
úvěry se stejnými podmínkami, kdy jeden je zajištěný nemovitostí a druhý ne, je pro dlužníka méně 
rizikový ten nezajištěný. Musíme tedy v některých případech rozlišovat mezi úvěrovým rizikem 
klienta z pohledu věřitele a bezpečnosti úvěru z pohledu dlužníka, který se snaží hodnotit Navigátor 
bezpečného úvěru. Typické pro predátorské úvěry je právě to, že se moc nestarají o 
pravděpodobnost defaultu klienta, ale naopak je někdy jejich cílem dostat se k prodeji zastavené 
nemovitosti.  

Dále mají poskytovatel i zprostředkovatel úvěrů motivaci neprovádět řádné hodnocení bonity klienta 
za účelem urychlení procesu a získání tudíž více klientů implikující vyšší vyplacené provize. Podobnou 
motivaci mohou mít i zaměstnanci finančních institucí, kteří jsou odměňováni za počet a objem 
uzavřených úvěrů, nikoliv však za následující průběh úvěrového případu. 

Podobnou situaci lze očekávat i na českém trhu, tj. že finanční instituce poskytne úvěr i dlužníkovi 
s nízkou bonitou a ex ante předpokladem, že dlužník úvěr nesplatí. V tomto případě věřitel bude 
realizovat zástavu k úvěru jako například počítač, domácí elektroniku apod. V této souvislosti lze 
upozornit na skutečnost, že někteří poskytovatelé úvěrů resp. jejich zástupci nabízejí uzavření 
smlouvy s dlužníkem v místě jeho bydliště, tj. zmapují hodnotu věcí, které lze zabavit v případě 
nesplácení dlužníka v rámci exekuce.7 Poskytování úvěrů nebonitním dlužníkům je však v rozporu s 
Memorandem ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů.8 

Pro seriózní vyhodnocení bonity klienta by měl věřitel využívat úvěrové registry, na což upozorňuje i 
tisková zpráva NBÚ z roku 2013. 

Box 4: NBÚ VARUJE: zpochybnění úvěrových registrů je zásadním rizikem pro spotřebitele, nahrává 
lichvářům 

Praha, 17. Října 2013 

Navigátor bezpečného úvěru, který se již tři roky věnuje problematice zodpovědného úvěrování v 
České republice, spolu s odborníky na danou problematiku varuje před nezodpovědným 
zpochybňováním registrů dlužníků, respektive neplatičů. Aktivity, které se v těchto dnech kolem 
registrů odehrávají, jsou nebezpečné především pro spotřebitele samé, které žene v ústrety 
nebezpečným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů – k lichvářům, a po mnohaleté práci ve snaze 
kultivovat tržní úvěrové prostředí v České republice a vzdělávat širokou veřejnost hrozí jeho 

                                                           
6
 Například Cenné papíry zajištěné hypotékami (Residential backed mortgages securities, „RMBS“). 

7
 Oficiálně je však možnost podpisu smlouvy u klienta doma vydávána za exkluzivní servis. 

8
 http://www.clfa.cz/index.php?textID=94 

 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=94
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kolapsem. 

„Registry, jakými jsou například SOLUS, ale také CRIF – Czech Credit Bureau, hrají nejen v České 
republice, ale v celém vyspělém světě jednu ze zásadních rolí v rámci systému zodpovědného a 
bezpečného úvěrování spotřebitelů, když jsou jistou formou regulace předlužení klientů. Současné 
aktivity, jejichž cílem je zpochybnění registrů a poskytování sporného návodu, jak své údaje v něm 
zablokovat, je cestou o několik kroků a mnoho let nazpět. Ve svém důsledku totiž vystavuje 
spotřebitele zvýšenému riziku špatných úvěrů a s nimi spojených problémů,“ říká PhDr. Petr Teplý, 
Ph.D. z Univerzity Karlovy, autor studie Navigátor bezpečného úvěru. Podle něj ale dosud na toto 
riziko nikdo neupozornil. „Pokud nedojde k rychlé nápravě, hrozí, že během několika měsíců se 
výrazně zvýší podíl osob, které se dostanou do takzvané úvěrové spirály, na jejímž konci budou 
sociální a existenční problémy minimálně tisíců domácností. Absence funkčních úvěrových registrů 
může mít za důsledek to, že se sníží dostupnost bezpečných půjček a nažene spotřebitele k 
lichvářům. O blokaci v důsledku současné mediální kampaně totiž zažádají nejen ti klienti, kteří mají 
problém se splácením, ale také ti, kteří mají vše v pořádku a budou jen informacemi zmateni či 
vystrašeni. V takovém případě nepochybuji o tom, že se dříve nebo později bude muset celou situací 
zabývat Vláda České republiky a takto postižené rodiny zachraňovat. Domnívám se proto, že by 
zákonodárci České republiky měli do současného dění aktivně co nejdříve zasáhnout a zajistit další 
fungování registrů, než dojde k dalšímu výraznému zhoršení sociální situace v mnoha regionech ČR,“ 
apeluje Teplý. Problematika je o to palčivější, že se odehrává v období před vánočními svátky, které 
tradičně patří mezi období se zvýšenou aktivitou v oblasti spotřebitelských úvěrů. „V zásadě hrozí, že 
celý problém odstartují blížící se Vánoce, na které si mnoho domácností půjčuje. S ochranou 
spotřebitelů tedy nelze otálet. Navíc na omezení registrů mohou doplatit všichni klienti, neboť se dá 
očekávat nárůst úrokových sazeb z úvěrů z důvodu nejistoty finančních institucí,“ uzavírá Petr Teplý. 

Na nebezpečí poukazuje i David Šmejkal z Poradny při finanční tísni: „Stát u nás vyklidil pole a 
přenechal provozování úvěrových registrů soukromým společnostem. Nezajistil také dostatečnou 
finanční gramotnost obyvatelstva, jak jednoznačně dokazují průzkumy. Odpovědní věřitelé po 
stáhnutí souhlasu dlužníkem budou váhat s úvěrem, odpovědní dlužníci své záznamy v registrech 
ponechají. Neodpovědné věřitele musí stát ve veřejném zájmu potřít, neodpovědným dlužníkům by 
naopak měl pomoci stát se odpovědnými.“ 

K čemu v případě omezení činnosti registrů neplatičů dojde, vysvětluje profesor Univerzity Karlovy, 
člen vládního NERVu a zakladatel poradenské společnosti EEIP a.s., profesor Michal Mejstřík. „Pokud 
si spotřebitelé skutečně nechají své záznamy v registrech zablokovat, což učiní většinou proto, že 
záznam bude pro ně negativní, pak solidní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů bez možnosti ověřit 
si úvěrovou minulost klientovi peníze neposkytnou. Takovým signálem pro ně přitom bude právě i 
blokace údajů žadatele. Ti se tak obrátí na ty, kdo podobné prověření žadatelů nevyžadují – půjčují 
všem, bez podmínek, ovšem s parametry, které jsou pro spotřebitelé nevýhodné a nebezpečné. 
Prostor se tak otevře pochybným poskytovatelům úvěrů, tedy lichvářům,“ varuje profesor Mejstřík. 
V takovém případě bude zmařeno dlouholeté úsilí mnoha vládních i nevládních organizací, 
směřujících ke vzdělání spotřebitelů v oblasti úvěrů a vedoucí ke kultivaci celého trhu. „Tím, na které 
tato situace bude mít negativní vliv, budou bezpeční poskytovatelé spotřebitelských úvěrů – tedy 
banky a značkové nebankovní úvěrové společnosti. Naopak profitovat z něho budou všichni ostatní, 
kdo jsou na hraně, či mnohdy za hranou zákona. Skutečnou obětí celé situace se ale stanou sami 
spotřebitelé,“ upozorňuje prof. Michal Mejstřík. Problémem totiž je, že o blokaci v důsledku 
současné mediální kampaně často zažádají nejen ti klienti, kteří mají problém se splácením, ale také 
ti, kteří mají vše v pořádku a budou jen informacemi zmateni či vystrašeni. 

„Troufám si tvrdit, že čím více lidí je přesvědčeno, že ÚOOÚ je zbytečným úřadem, tím absurdněji 
tento úřad rozhoduje. Koho tím chrání? Nezodpovědné a vychytralé dlužníky? Registry logicky sbírají 
informace o dlužnících a ty negativní o těch, kteří včas neplatí svoje závazky. V momentě, kdyby tito 
lidé mohli svůj souhlas odvolat, což by logicky udělali v momentě, kdy by dluh přestali splácet, ztrácí 
takové registry význam. Přitom úvěrová historie člověka je základní informací, se kterou pracují 
zodpovědné úvěrové instituce. Ba dokonce to mají nařízené zákonem o spotřebitelském úvěru, tedy, 
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že musejí potenciálního dlužníka prověřit, jestli je schopen nový závazek splácet. ÚOOÚ vlastně 
přiměje banky a značkové nebankovní úvěrové instituce, aby porušovaly zákon. Jsem asi posledním 
člověkem v této zemi, kdo by se zastával finančních institucí, ale poslední rozhodnutí ÚOOÚ vůči 
registrům je úplně mimo. Tím neříkám, že by všechno v registrech bylo v pořádku. Například bych 
rád otevřel debatu, v jakém momentě se do registrů (pozitivních) pošle informace o novém úvěru. 
Dnes se tak děje už při pouhé otevřené žádosti o úvěr“, doplňuje k tématu majitel serveru 
www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher 

Navigátor bezpečného úvěru touto cestou žádá sdělovací prostředky, aby v případě, že o celé věci 
informují, svým čtenářům, divákům či posluchačům podaly plné informace včetně toho, co může 
jejich rozhodnutí zablokovat své informace v registrech přinést. „Spotřebitelé by měli vědět, že 
pokud se k takovému kroku rozhodnou, mohou se připravit o možnost půjčit si u bezpečného 
poskytovatele spotřebitelského úvěru a mohou uvíznout v síti lichvářů. Takové peníze jsou nejen 
drahé, ale také velmi rizikové. Před každým takovým krokem proto zvažte všechny důsledky, které 
může přinést,“ říká tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru Zdeněk Soudný.  

Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru 

 

4.1.2. Hodnocení vhodnosti produktu 

Kromě hodnocení bonity dlužníka je nezbytné provést i hodnocení vhodnosti produktu pro dlužníka, 
které lze sledovat ve dvou rovinách: 

1) vhodnost designu produktu, 

2) vhodnost produktu pro daného dlužníka. 

V případě designu produktu se jedná zejména o finanční inovace úvěrových produktů v posledních 
letech, které byly pozorovány v USA a v některých státech EU, v menší míře potom v ČR. Konkrétně 
se jedná například o „úrokové“ hypotéky (interest-only mortgages), „autocertifikované“ hypotéky 
(self-certification mortgages) nebo revolvingové úvěry. Navzdory tomu, že v některých státech EU 
existují zákonné limity na finanční ukazatele typu hodnota úvěru k hodnotě zástavy (loan-to-value 
ratio) nebo hodnota úvěru k příjmu dlužníka (loan-to-income ratio), v praxi nebyly tyto zákonné 
normy vždy dodržovány. Jak již bylo uvedeno výše, toto se příliš netýkalo českého finančního trhu. 

4.2. Definice zodpovědného vypůjčování (responsible borrowing) 

Zodpovědné vypůjčování znamená, že „jedinci mající zájem o úvěrové produkty vyvinou úsilí získat 
informace o nabízených produktech, budou čestní při poskytování informací o jejich finanční situaci 
vůči věřiteli nebo úvěrovému zprostředkovateli, a budou brát v úvahu jejich osobní a finanční 
okolnosti při rozhodování“ (Evropská komise, 2009a, s. 10). Důsledkem by tudíž mělo být, že si 
vypůjčovatel (tj. dlužník) vybere úvěrový produkt, který pro něj bude nejvhodnější a bude nižší 
pravděpodobnost nesplácení z jeho strany. V případě, že dlužníci nebudou tento princip dodržovat, 
dojde ke snížení potenciálních efektů plynoucích ze zodpovědného zapůjčování od finančních 
institucí.  

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 vždy platit, že vzdělaný zákazník si vždy půjčuje 
obezřetně. Je totiž možné, že takovýto zákazník záměrně uvede nepravdivé informace v žádosti o 
úvěr, 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 



Strana 39 

 

poskytovateli úvěru (a pochopitelně naopak). Naopak nezodpovědné přijmutí úvěrových produktů 
jako výše zmíněných autocertifikovaných hypoték následované neschopností dlužníka splácet bývá 
někdy označováno jako jeden z faktorů, které přispěly ke globální finanční krizi (Evropská komise, 
2009a). 

Obecně lze konstatovat, že nutnou podmínkou pro zodpovědné vypůjčování je finanční gramotnost, 
neboť vzdělaní zákazníci obvykle lépe rozumí svojí finanční situaci a vyhodnotí proto lépe, která 
nabídka je pro ně nejvýhodnější (Evropská komise, 2007). Na nízkou úroveň finanční gramotnosti 
obyvatelstva v ČR upozorňuje například ČNB (2010b), ING (2012), Mejstřík, Teplý (2011), NERV (2011) 
nebo Teplý (2012). 

4.3. Definice bezpečnosti  

4.3.1. Stávající definice bezpečnosti 

Existují různá pojetí bezpečnosti v oblasti úvěrování. Například podle organizace Money Advice 
Service9 by při zvažování přijmutí úvěru měl dlužník 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 i později), 

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

Eurofinas (2009) zdůrazňuje důležitost jasných a přehledných informací pro klienta ve třech 
základních rovinách: 

1) informace před uzavřením smlouvy (vliv marketingu, informace o poskytovateli úvěru atd.), 

2) informace o daném produktu, 

3) informace o potenciálních efektech úvěru na situaci dlužníka (nejen v případně řádného 
splácení, nýbrž i v případě nesplácení úvěru). 

Alternativně lze na bezpečnost pohlížet na základě dvou kritérií (z pohledu klienta): 

1) procentuální pravděpodobnost finanční nerovnováhy, 

2) náklady na řešení problému. 

Pro správná rozhodnutí by žadatelé o úvěr měli mít přístup k jednoduchým a standardizovaným 
informacím o kritériích, která ovlivňují jejich volbu (Evropská komise, 2009b). Příklady takovýchto 
kritérií jsou následující: 

1) cena úvěru (úroková sazba a poplatky), 

2) délka úvěru (splatnost úvěru), 

3) riziko (například navýšení variabilní sazby), 

4) zajištění, 

5) následky v případě nesplácení. 

4.3.2. Navrhovaná definice bezpečnosti 

Jak je patrné z výše uvedených definic bezpečného úvěru, existuje celá řada víceméně vhodných 
kritérií. Pro účely naší studie navrhujeme následující definici bezpečného úvěru z pohledu žadatele o 
úvěr: 

                                                           
9
 The Money Advice Service je nezávislá organizace, která podporuje finanční gramotnost ve Velké Británii 

(www.moneymadeclear.org.uk). Do 4. dubna 2011 tato organizace fungovala pod názvem The Consumer 

Financial Education Body (CFEB). 
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1) znám kvalitu svého věřitele (nabídková strana úvěru), 

a. věřitel je pod adekvátním dohledem a dodržuje etický kodex 

b. věřitel přistupuje zodpovědně k vyhodnocování úvěrového rizika 

c. věřitel je transparentní 

2) chápu parametry svého úvěru (produktový design), 

3) chápu důsledky splácení i nesplácení úvěru a jsem schopen se s nimi vyrovnat (poptávková 
strana úvěru).  

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

Tato kapitola se zabývá aktualizací metodologie pro výpočet indikátoru Navigátor bezpečného úvěru 
pro rok 2014, jež úzce navazuje na metodologii použitou v Navigátoru 2013. Oproti metodologii 2013 
došlo k několika změnám, nicméně hlavní struktura zůstává nezměněna. Hlavní změnou v Navigátoru 
2014 je definice nutných podmínek, které musí věřitel splňovat, aby mohl být považován za 
bezpečného. O něco méně přísné podmínky musí splnit věřitel, aby byl zařazen do střední, rizikové 
kategorie. Ve třetí kategorii zůstávají subjekty, které nutné podmínky nesplní – predátoři.  

Další změnou oproti metodologii v roce 2013 je zařazení dvou nových indikátorů a to 1) zda dochází 
k zajištění pomocí směnky či jiným způsobem, 2) způsob započítání splátky. Dalšími změnami jsou 
rozšíření indikátoru o úrocích z prodlení a zvýšení jeho váhy, rozšíření parametru poplatků za 
předčasné splacení a rozšíření parametru, který zohledňuje nově nejen, zda má věřitel online 
kalkulačku, ale také to, zda kalkulačka obsahuje všechny podstatné informace. Poslední změnou je 
zrušení parametru četnosti pokut od České obchodní inspekce.  

5.1. Konstrukce Navigátoru bezpečného úvěru 

V této části se zabýváme metodologií konstrukce Navigátoru bezpečného úvěru (dále též „NBÚ“ či 
„Navigátor“). Popsaná metodologie vychází z výše uvedené definice bezpečného úvěru a zaměřuje se 
na jeho tři aspekty: hodnocení potenciálního věřitele (nabídková strana), ex-ante parametry úvěru 
(produktový design) a ex-post parametry úvěry (důsledky při nesplácení úvěru a míra expozice 
věřitele u problémových dlužníků). Následně navrhujeme metodologii pro konstrukci Navigátoru, 
který by měl být aplikovatelný v obecnější rovině než je tomu například v případě Indexu etického 
úvěrování zpracovaného Člověkem v tísni. Tato metodologie bude následně aplikována pro 
hodnocení 60 subjektů nabízejících spotřebitelské úvěry v ČR. 

Navigátor se skládá ze tří částí, které reflektují výše uvedené klíčové charakteristiky definice 
bezpečného úvěru: 

1) potenciální věřitel (nabídková strana), 

2) ex-ante parametry úvěru (produktový design), 

3) ex-post parametry úvěru (důsledky při nesplácení úvěru). 

 

Navigátor 2014 nejprve roztřídí hodnocené subjekty do 3 kategorií podle bezpečnosti. Pro zařazení 
do nejvyšší kategorie – bezpečný věřitel musí splnit subjekt 4 nutné podmínky, 2 z kategorie 
nabídková strana, 1 z kategorie produktový design a 1 z kategorie důsledky při nesplácení úvěru. Byly 
vybrány takové podmínky, jejichž splnění považujeme za nutné pro to, aby mohl být věřitel 
považován jako bezpečný. Jedná se o následující podmínky: 

 Subjekt je pod dohledem ČNB 

 Subjekt je registrován v úvěrovém registru (SOLUS či Czech Credit Bureau) 

 Věřitel nabízí formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 

 Úrok z prodlení nepřesahuje zákonný limit 

Pro zařazení do střední, rizikové kategorie, subjekt musí splnit méně přísné podmínky. V takovém 
případě se jedná o subjekt, který může mít zajímavý produkt a být ve většině případů bezpečný, 
avšak je třeba být při pořizování úvěru obezřetný, protože věřitel v této kategorii nesplňuje všechny 
předpoklady bezpečnosti a může poskytnout úvěr s příliš vysokou pravděpodobností, že se klient 
dostane do potíží se splácením. Pro zařazení do střední kategorie věřitel musí splnit alespoň 3 ze 4 
následujících podmínek:  

 Subjekt je pod dohledem ČNB nebo je členem ČLFA 

 Subjekt je registrován v úvěrovém registru (SOLUS či Czech Credit Bureau)  
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 Věřitel nabízí formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 

 Úrok z prodlení nepřesahuje zákonný limit 

Zbývající subjekty, které nesplní podmínky pro zařazení do střední kategorie, obvykle nejsou 
bezpečné a je lepší se jim raději vyhnout, zvláště pokud má spotřebitel i bezpečnější možnosti, jak se 
dostat k financím. Tuto kategorii budeme označovat za úvěrové predátory. 

NBÚ 2014 však nadále jako v předchozích ročnících zachovává bodové hodnocení jednotlivých 
poskytovatelů úvěru, které poslouží především jako ohodnocení kvality věřitelů v rámci jednotlivých 
skupin. Stejná metodika hodnocení pro všechny 3 skupiny poskytovatelů úvěru zajistí i vzájemnou 
porovnatelnost napříč skupinami. 

 

Hodnota NBÚ se spočítá jako vážený průměr jednotlivých kritérií, tj.: 

NBÚ = 40% x PV + 30% x APÚ + 30% x PPÚ 

kde  

NBÚ = Navigátor bezpečného úvěru, 
PV = potenciální věřitel, 

APÚ = ex-ante parametry úvěru, 
PPÚ = ex-post parametry úvěru. 

 
Maximum NBÚ je 10 bodů, přičemž 10 bodů bude maximum i pro dílčí kritéria PV, APÚ a PPÚ (tato 
kritéria budou následně také váženým průměrem dalších dílčích kritérií). Následně bude možno 
porovnat jednotlivé věřitele v rámci skupin. Obecně platí, že čím vyšší hodnota NBÚ, tím vyšší rating 
resp. kvalita věřitele. 

 

5.2. Potenciální věřitel (nabídková strana) 

První část indexu NBÚ se týká ratingu potenciálního věřitele dlužníka, který uvažuje o úvěru. V rámci 
této kategorie jsou uvažována tři následující dílčí kritéria: 

1) rating věřitelů podle stupně kontroly, 

2) rating věřitelů podle registrace v úvěrových registrech, 

3) rating věřitelů podle požadovaných informací pro poskytnutí úvěru. 

Zatímco první kritérium je externí a odpovídá institucionálnímu rámci potenciálního věřitele, druhé 
kritérium se týká množství informací požadovaných věřitelem před poskytnutím úvěru. 

5.2.1.1. Rating věřitelů podle stupně kontroly 

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů se dají rozdělit do čtyř základních skupin podle stupně kontroly 
ze strany dozorového orgánu:  

1) silný stupeň kontroly – subjekty pod dohledem České národní banky (ČNB) a auditovány TOP 
auditorskou společností10, 

2) střední stupeň kontroly – subjekty v ČLFA (zároveň mimo dohled ČNB) a auditovány TOP 
auditorskou společností, 

3) slabý stupeň kontroly – další subjekty (relativně transparentní věřitel), 

                                                           
10

 BDO Audit, s.r.o., Deloitte&Touche CR, s. r. o., Ernst & Young, s. r. o., KPMG Česká republika, s. r. o. 

MAZARS Audit, s. r. o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. 
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4) minimální stupeň kontroly – další subjekty (netransparentní věřitel). 

Toto rozdělení je důležité z pohledu potenciálního dlužníka, neboť obecně platí, že aktivity subjektů 
pod kontrolou regulačního orgánu (například spadající pod dohled ČNB) jsou důsledně monitorovány. 
Existuje u nich tudíž menší riziko nekalých praktik než u subjektů mimo regulaci a dozor. Teoreticky je 
pro dlužníka nejrizikovější poskytovatel půjčky, který stojí mimo ČLFA, protože není de facto vůbec 
regulován, ani není povinen dodržovat etické zásady ČLFA. Z toho také vyplývá relativně malá 
transparentnost těchto firem a související nekalé půjčování. 

 

Tabulka 5: Poskytovatelé úvěru - subjekty pod dohledem a mimo dohled ČNB 

Subjekty pod dohledem ČNB Subjekty mimo dohled ČNB 

• Přísná právní úprava (licence, regulace, dohled) • De facto žádná právní úprava – volná živnost  

  (od 1. 1. 2011 vázaná živost) 

• Kontrola a dohled ČNB • kontrola max. ČOI, živnostenský úřad 

• Striktní pravidla pro poskytování úvěru • Vyšší flexibilita 

• Nízká rizikovost pro obě strany • Často problematické podmínky 

  • Existence podvodných společností (mimo ČLFA) 

 
Zdroj: Autoři podle PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. 

Subjekty se silným stupněm kontroly 

První skupinu poskytovatelů úvěru, která se vyznačuje silným stupněm kontroly, tvoří subjekty 
podléhající regulaci a dohledu ČNB.11 Jak jsme již uvedli, tyto subjekty by měly být z povahy věci 
nejvíce transparentní a „férové“. K 31. 7. 2014 v ČR působilo 68 celkem takovýchto subjektů,12 z toho 
45 bank a poboček zahraničních bank a 23 platebních institucí (jejich kompletní seznam ukazuje 
Tabulka 10 v Apendixu). 

Subjekty se středním stupněm kontroly 

Druhou skupinu podléhající střednímu stupni kontroly tvoří nebankovní zprostředkovatelé, které jsou 
členy v ČLFA a zároveň mají TOP auditora. Počet členů ČLFA poskytujících spotřebitelské úvěry činil 
k 15. 8. 2014 celkem 18 (jejich kompletní seznam ukazuje Tabulka 11 v Apendixu). Členové této 
asociace jsou povinni řídit se Kodexem jednání členů ČLFA13 a Memorandem ČLFA k ochraně 
spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů14, což by mělo být určitou garancí jejich férového 
chování vůči jejich konkurentům i dlužníkům.  

Subjekty se slabým stupněm kontroly (málo transparentní věřitelé) 

Třetí a málo transparentní skupinou poskytovatelů úvěrů jsou zprostředkovatelé mimo ČLFA, kteří 
nepodléhají žádné regulaci a kontrole, nemusí dodržovat žádné etické kodexy, a tudíž jsou z pohledu 
klientů rizikovější než předchozí dva typy subjektů. Aby subjekt splnil kritéria pro zařazení do této 
skupiny, musí splnit všechna následující kritéria: 

1) odpovědné osoby věřitele jsou uvedeny v Obchodním rejstříku, 

                                                           
11

 Rozdíl mezi těmito pojmy je následující: regulace se zabývá vytvářením pravidel „ex-ante“, tj. upravuje 

budoucí chování hráčů na finančním trhu, zatímco dohled se zabývá chováním a kontrolou hráčů „ex-post“, tj. 

dozoruje hráče, jak se nastavená pravidla dodržují (Mejstřík et al, 2008).  
12

 Družstevní záložny záměrně nezmiňujeme s ohledem na povahu jejich úvěrového portfolia. 
13

 http://clfa.cz/index.php?textID=10. 
14

 http://clfa.cz/index.php?textID=94. 

http://clfa.cz/index.php?textID=10
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2) věřitel nenabízí další přidružené aktivity (například konsolidace půjček), 

3) věřitel má webové stránky, kde uvádí existující osoby respektive existující kontakt. 

Bohužel je obtížné odhadnout počet těchto subjektů (a též počet subjektů v následující skupině), 
podle expertních odhadů se jedná o desetitisíce a tvoří proto nedílnou součást trhu se 
spotřebitelskými úvěry. Nicméně je velmi obtížné tento segment trhu zmapovat. 

Subjekty s minimálním stupněm kontroly (netransparentní věřitelé) 

Do této skupiny patří všichni ostatní věřitelé, kteří nespadají do výše uvedených kategorií, jejich 
veřejná kontrola je minimální a transparentnost nejnižší.  

5.2.1.2. Rating věřitelů podle registrace v úvěrových registrech 

Druhým kritériem je registrace věřitele v úvěrovém registru, což a priori implikuje zodpovědné 
úvěrování ze strany věřitele resp. jeho vyšší transparentnost. Když 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). 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 tři typy věřitelských společností: 

1) Věřitel registrován v CCB a zároveň v SOLUSu, 

2) Věřitel registrován v CCB nebo SOLUSu, 

3) Věřitel neregistrován v registrech. 

5.2.1.3. Rating věřitelů podle dalších charakteristik získaných od klienta 

Třetí charakteristika věřitele se týká potenciálního věřitele z pohledu klienta a poskytnutí 
relevantních informací. Do Navigátora jsme zařadili následující otázky: 

1) Požaduje věřitel potvrzení o výši příjmu potenciálního dlužníka? 

2) Slibuje věřitel poskytnutí půjčky bez nahlížení do registru? 

3) Nabízí věřitel on-line kalkulačku pro výpočet parametrů úvěrů? Pokud ano, obsahuje 
kalkulačka veškeré důležité parametry? 

Je vhodné zdůraznit, že podle §9 odst. (1) Zákona o spotřebitelském úvěru má věřitel povinnost s 
odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, tj. opačné chování je 
protizákonné. Podobně by měl věřitel při hodnocení bonity klienta využívat klientských databází. 
Nicméně tyto požadavky nejsou vždy některými věřiteli dodržovány (zejména subjekty se slabým či 
minimální stupněm kontroly).   

5.3. Ex-ante parametry úvěru (produktový design) 

Spotřebitelský úvěr lze definovat několika způsoby. Například podle §1 Zákona č. 321/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, se spotřebitelským úvěrem rozumí poskytnutí peněžních prostředků nebo 
odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel 
povinen platit. Asociace ČLFA například rozlišuje tři základní typy spotřebitelských úvěrů: osobní 
půjčky, revolvingové úvěry (úvěrová karta) a financování v místě prodeje. Tyto kategorie je možno 
dále dělit například podle účelu úvěru (elektronika, dovolená, auto a jiné). 

Alternativně lze podle ČLFA spotřebitelské úvěrové produkty rozdělit na 3 základní typy:  

1) úvěr bezúčelový (úvěr poskytovaný klientovi převodem na jeho bankovní účet či výplatou 
v hotovosti, přičemž klient poskytovateli nedokládá účel použití úvěru).  

http://www.creditbureau.cz/
https://www.solus.cz/
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2) úvěr účelový (úvěr určený zejména k úhradě ceny zboží či služeb přímo v místě jejich prodeje, 
může být však poskytnut rovněž za účelem realizace jiných záměrů klienta (např. 
rekonstrukce bytu či úvěr poskytovaný na úhradu dřívějších klientových závazků u jiných 
věřitelů).  

3) úvěrová karta (někdy označovaný jako revolvingový úvěr, klientovi je poskytnut úvěrový 
rámec, z něhož je možno čerpat peněžní prostředky prostřednictvím úvěrové karty). 

5.3.1. Modelové úvěry 

V rámci naší analýzy se zaměříme pouze na první typ úvěru, tj. bezúčelový hotovostní úvěr 
(poskytnutý bezhotovostně). Parametry modelového úvěru budou na částku 30 000 Kč se splatností 
1 rok (blíže viz Tabulka 12 v Apendixu) a na částku 100 000 Kč se splatností 5 let (viz Tabulka 13 v 
Apendixu), což má dvě základní výhody. Za prvé, dojde ke standardizaci zkoumaných produktů, které 
jsou rozšířeny na českém trhu. Za druhé, data jsou relativně dostupná pro oba typy úvěru. V případě, 
že se nepodaří zjistit informace o daném věřiteli, je učiněn odhad na základě dat referenční skupiny 
věřitelů. 

Tabulka 6: Základní parametry modelového úvěru na 30 tis. Kč a 100 tis. Kč 

Parametr Modelový příklad 1 Modelový příklad 2 

Druh spotřebitelského úvěru  Bezúčelový úvěr Bezúčelový úvěr 

Celková výše spotřebitelského úvěru 30 000 Kč 100 000 Kč 

Splatnost 12 měsíců 60 měsíců 

Zdroj: Autoři 

5.3.2. Parametry úvěru  

Důležitost jednotlivých parametrů není v odborné literatuře jednotná. Níže pro informaci uvádíme 
důležité parametry podle různých zdrojů: Index predátorského úvěrování, Evropské komise (2009), 
britský server Money Advice a australský server Moneysmart. Tyto parametry jsme následně srovnali 
s informacemi uváděnými ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.  

5.3.2.1. Příklady důležitých parametrů úvěru z pohledu spotřebitele  

Index predátorského úvěrování (2010) 

1) srozumitelnost, 

2) cena produktu, 

3) využívání úpravy úroku z prodlení, 

4) sankce, 

5) využívání rozhodčích doložek. 

Index etického úvěrování (2011, http://www.rozhodnene.cz) 

1) délka smluvních podmínek, 

2) cena produktu, tedy kolik spotřebitel celkem přeplatí proti jistině, 

3) výše sankcí, které spotřebiteli hrozí při porušení smluvní povinnosti, 

4) využívání úpravy úroků z prodlení nad rámec občanského zákoníku, 

5) využívání institutu rozhodčí doložky, 

6) smluvní úprava započítávání příchozích plateb, 
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7) využívání zajišťovacích titulů (směnky, exekutorské zápisy, dohody o srážkách ze mzdy), 

8) neslučování více žalob vůči jednomu dlužníkovi, 

9) využívání služeb advokátní kanceláře. 

Evropská komise (2009) 

1) cena úvěru (úroková sazba a poplatky), 

2) délka úvěru (splatnost úvěru), 

3) riziko (například navýšení variabilní sazby), 

4) zajištění, 

5) následky v případě nesplácení. 

Money Advice (http://moneyadviceservice.org.uk/) 

1) sankce za nesplácení, 

2) poplatky za předčasné splacení.  

Moneysmart (http://www.moneysmart.gov.au) 

1) výše úvěru, 

2) úroková sazba (fixní/variabilní), poplatky a sankce, 

3) roční procentní sazba nákladů (RPSN), 

4) průběh splácení úvěru, 

5) doba splatnosti úvěru. 

5.3.2.2.  Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru   

Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

1) celková výše spotřebitelského úvěru, 

2) doba trvání spotřebitelského úvěru, 

3) splátky a případně způsob rozdělení splátek, 

4) celková částka, kterou je třeba zaplatit, 

5) nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informaci o této skutečnosti. 

 

Náklady spotřebitelského úvěru 

1) úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr, vztahují, 

2) RPSN, 

3) pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek 
nezbytné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě, 

4) související náklady, 

5) zda se vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a 
čerpání, 
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6) veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr, 

7) podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr, změnit, 

8) případná povinnost zaplatit notářské poplatky, 

9) náklady v případě opožděných plateb. 

Další důležité právní aspekty 

1) právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

2) předčasné splacení, 

3) náklady na předčasné splacení, 

4) vyhledávání v databázi, 

5) právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

6) v případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr, nebo před návrhem na uzavření této smlouvy doba, po kterou je věřitel vázán těmito 
informacemi. 

Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh 
na dálku 

1) výkon práva na odstoupení od této smlouvy, 

2) právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr, 

3) doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a/nebo 
příslušném soudu, 

4) užívání jazyků, 

5) existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup 
k němu. 

5.3.3. Kritéria pro Navigátora 2014 

Při výběru kritérií jsme vycházeli ze dvou základních premis: relevantnost daného ukazatele a jeho 
relativní jednoduchá kvantifikace. Vybraná kritéria jsou následující: 

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

2) Jaká je  RPSN (%)? 

3) Nabízí věřitel formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru? 

4) Existuje možnost pojištění? 

5) Využívá věřitel zajištění pomocí směnky či jiný způsob zajištění? 

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

Průměrná cena produktu byla spočítána jako průměr z cen produktu zkoumaných subjektů pod 
dohledem ČNB a členy ČLFA s vyloučením horních i dolních 5 % vzorku. Nadprůměrná cena byla 
vypočtena jako průměr + X Kč, podprůměrná cena byla spočítána jako průměrná cena - X Kč 
(Proměnná X byla zvolena jako 0,43 násobek směrodatné odchylky výběru, ze kterého byl spočítán 
průměr, což by při normálním rozdělení rozdělilo soubor na 3 přibližně stejně velké skupiny).  
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Průměrná cena produktu byla spočítána na 33 768 Kč (X30 = 567 Kč) pro úvěr na 30 tis. Kč a 138 038 
Kč (X100 = 3 507 Kč) pro modelový úvěr na 100 tis. Kč.  

Cena (i následující kritérium RPSN) byla počítána bez slevy při řádném splácení, kterou řada věřitelů 
nabízí. Sleva nebyla počítána z toho důvodu, že hlavním důvodem zařazení ceny a RPSN mezi kritéria 
NBÚ je jejich vztah k rizikovosti úvěru. Ten je dán dvěma způsoby: 

1) Při posuzování úvěrového rizika ex-ante je cena nastavena tak, aby pokryla rizikovou marži 
pro dané portfolio stejně rizikových klientů. Klienti, kteří nakonec poctivě splácí, zaplatí vyšší 
cenu za ty, kteří nesplácí. Vyšší riziková marže tedy implikuje ex-ante očekávání vyšší 
rizikovosti úvěru. To však ne zcela platí, pokud jsou klienti rozděleni ex-post dle toho, jestli 
platili řádně nebo ne a je jim následně podle toho nastavena odlišná cena.  

2) Čím vyšší je cena úvěru, tím vyšší jsou splátky a pochopitelně tím těžší je pro klienta dostát 
řádně a včas všem svým závazkům. Slevy při včasném splácení jsou však obvykle vypláceny až 
ex-post při splnění podmínek, což výrazně neulehčuje samotné splácení úvěru. 

Z těchto důvodů byly pro NBÚ 2014 rozhodující ceny bez slevy, i když je i takto podmíněná sleva 
bezesporu pozitivní faktor pro klienta. Proto v následující kapitole ukazujeme i ceny po slevě při 
včasném splácení. 

5.3.3.2. Jaká je RPSN (%)? 

Průměrná RPSN byla podobně jako průměrná cena produktu spočítána jako průměr z RPSN 
zkoumaných subjektů pod dohledem ČNB a členy ČLFA s vyloučením horních i dolních 5 % vzorku. 
Nadprůměrná RPSN byla vypočtena jako průměr + Y%, podprůměrná RPSN byla spočítána jako 
průměrná cena - Y% (proměnná Y bude následně zvolena podle dosažených výsledků). 

Průměrná RPSN byla spočítána na 23,3 % (Y30 = 3,6 %) pro úvěr na 30 tis. Kč a  14,7 % (Y100 = 1,3 %) 
pro modelový úvěr na 100 tis. Kč.  

5.3.3.3. Nabízí věřitel formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru? 

Je třeba zdůraznit, že podle §5 odst. (1) Zákona o spotřebitelském úvěru má věřitel povinnost 
poskytnout spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat relevantní informace před 
uzavřením smlouvy. V případě, že tomu tak není, takovýto úvěr by měl být úročen diskontní sazbou 
ČNB. Nicméně tyto informace dlužníci ne vždy získají (zejména u věřitelů se slabou či minimální 
kontrolou). 

5.3.3.4. Existuje možnost pojištění? 

Možnost pojištění nesplácení úvěru snižuje negativní důsledky nesplácení pro dlužníka, proto byla 
tato proměnná zařazena jako jedno z kritérií Navigátoru. 

5.3.3.5. Využívá věřitel zajištění pomocí směnky či jiný způsob zajištění? 

Zajištění pomocí směnky slouží k zajištění plnění peněžitého závazku a používá se především proto, že 
se peněžité plnění vymáhá mnohem snáze pomocí institutu směnečného platebního rozkazu. 
Efektivně proto takové zajištění omezuje možnost klienta bránit se vymáhání pohledávky. 

5.4. Ex-post parametry úvěru 

Kritéria v rámci kategorie ex-post parametry úvěrů se snaží hodnotit parametry úvěru a věřitele 
v případě nesplácení úvěru. Parametr četnosti pokut od České obchodní inspekce byl pro Navigátor 
2014 zrušen. Důvodem zrušení je fakt, že ČOI vykonává dozor nad dodržováním podmínek 
stanovených zákonem pouze u subjektů, u nichž nevykonává dozor Česká národní banka. Subjekty, 
které nejsou pod dozorem ČOI jsou proto zvýhodněné, protože pokutu nemohou dostat. Dalším 
důvodem je nízká efektivita tohoto parametru, protože počet kontrol od ČOI neodpovídá velikosti 
trhu spotřebitelských úvěrů a je proto relativně málo uložených pokut, což ve výsledku vede k tomu, 
že tento parametr má mizivý dopad na hodnocení subjektů. Naopak byl nově zařazen parametr 
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5.4.1.4. S ohledem na nedostupnost dat byla zvolena kritéria dostupná či dohledatelná z veřejných 
zdrojů. Konkrétně se jedná o 5 následujících kritérií: 

1) Hodnocení věřitelů podle četnosti u zadlužených klientů Asociace občanských poraden, 

2) Rozhodčí doložka ve smlouvě, 

3) Využití úpravy úroku z prodlení nad zákonný limit a výše nákladů při prodlení 

4) Jakým způsobem se započítává splátka (nejdříve na jistinu, úrok, sankce)? 

5) Výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru. 

5.4.1.1. Rating věřitelů podle nejčastějších věřitelů uvedených klienty Asociace občanských 
poraden 

Další z možností, jak ohodnotit potenciálního věřitele, je i počet klientů, kteří se po poskytnutí úvěru 
dostali do problému se splácením. Určitým vodítkem například může být počet klientů, kteří se při 
řešení svých dluhů rozhodli obrátit na externí pomoc. S ohledem na nedostatek dostupných dat pro 
jednoduchost budeme počítat v Navigátoru s četností věřitelů u klientů, kteří se v roce 2013 obrátili 
s žádostí o radu na Asociaci občanských poraden (AOP) v Praze a Ostravě. Ačkoliv lze namítnout, že 
nejčastější věřitelé poskytují i absolutně nejvíce úvěrů v daném regionu, stále se jedná o ukazatel 
s vypovídací hodnotou. Jednotlivým věřitelům následně znormujeme jejich četnost výskytu podle 
jejich tržního podílu v počtu poskytnutých úvěrů, tj. podobně jako u výpočtů uvedených výše. 

5.4.1.2. Rozhodčí doložka ve smlouvě 

Dalším kritériem je používání rozhodčích doložek u spotřebitelských smluv. Obecně se má za to, že 
rozhodčí doložka je obvykle v neprospěch dlužníka, zejména s ohledem na způsob jmenování 
rozhodců ze strany věřitele a jejich rozhodování. Plánovaná novela zákona o rozhodčím řízení může 
mít za následek vyšší ochranu spotřebitelů, i když neexistuje obecná shoda mezi odborníky na tuto 
problematiku. Například JUDr. Tomáš Sokol, předseda představenstva Společnosti pro rozhodčí 
řízení, se domnívá, „že regulace rozhodčích doložek není opodstatněná“ (Rysková, 2011). 
V Navigátoru uvažujeme dva základní typy používání rozhodčích doložek: případ, kdy klient může 
rozhodčí doložku odmítnout (a tudíž se „bránit“ u soudu a nikoliv u rozhodce) a případ, kdy takovou 
možnost dlužník nemá.  

5.4.1.3. Využití úpravy úroku z prodlení nad zákonný limit a výše nákladů při prodlení  

Kritérium využití úpravy úroku z prodlení nad zákonný limit reflektuje praktiky některých věřitelů, 
které používají vysoké sankce za nesplacení úvěru. Toto kritérium se v Navigátoru 2014 rozšiřuje. 
V předchozím ročníku byly subjekty rozřazeny pouze na ty, které splňují tuto zákonnou povinnost a 
na ty, které ji nesplňují. Nově je mezi těmi, kteří splňují zákonnou povinnost rozlišováno, zda se jedná 
o věřitele s nadprůměrně vysokými sankcemi nebo o věřitele s podprůměrně vysokými sankcemi. 
Výše nákladů klienta na sankce je hodnoceno na modelových příkladech půjček na 30 tis. Kč a 100 tis. 
Kč, přičemž do nákladů se počítají všechny typy nákladů (úrok z prodlení, jednorázové sankce, 
upomínky, náklady na zesplatnění atd.). V potaz byly brány dodatečné náklady po 30, respektive 90 
dnech nesplácení. Podobně jako u ceny a RPSN jsou průměrné sankce vypočítány ze skupiny 
bezpečných a rizikových věřitelů (tedy bez predátorů) a to bez horních a dolních 5 %. Za předpokladu 
normálního rozdělení byla spočítána p hodnota pro dodatečné náklady po 30, respektive 90 dnech 
nesplácení, která byla následně zprůměrována (stejnou vahou pro sankce po 30 dnech a po 90 
dnech). Subjekty, kde výsledná hodnota překročila jednu poloviny, jsou považovány za subjekty 
s nadprůměrně vysokými sankcemi.  

5.4.1.4. Jakým způsobem se započítává splátka (nejdříve na jistinu, úrok, sankce)? 

V případě, že se klient dostane do problémů se splácením, ale je schopen splácet se zpožděním, je 
důležité jakým způsobem se započítávají splátky. Pokud se započítávají nejdříve na sankce a pak 
teprve na splacení úroku a jistiny, teoreticky může být splácení dluhu nekonečné. Pro klienta je 
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nejlepší pokud se splátky započítávají v pořadí jistina – úrok – sankce, 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 5.4.1 - příznivá 

jistina - sankce -úrok 5.4.2 - střední 

úrok - jistina - sankce 5.4.2 - střední 

úrok - sankce - jistina 5.4.3 - nepříznivá 

sankce - jistina - úrok 5.4.3 - nepříznivá 

sankce - úrok - jistina 5.4.3 - nepříznivá 

  

5.4.1.5. Výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru 

Poslední kritérium, maximální výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru do 1 % 
z předčasně splacené části, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem 
spotřebitelského úvěru jeden rok 1 rok, resp. 0,5 % při úvěru se splatností do 1 roku, je upravena v 
§15 odst. (3) Zákona o spotřebitelském úvěru, což by měli pochopitelně věřitelé dodržovat, ale vždy 
tomu tak být nemusí. Pro Navigátora 2014 se nově rozlišuje mezi subjekty, které si účtují poplatky za 
předčasné splacení a těmi které je neúčtují.  

5.5. Žadatelé o úvěr (poptávková strana) 

Třetí charakteristikou bezpečného úvěru je poptávková strana úvěrového vztahu, tj. charakteristika 
žadatelů o úvěr, kteří by se dali rozčlenit podle různých kritérií, například: Potenciální dlužníci (bez 
úvěru) nebo stávající dlužníci. V rámci naší analýzy nebude charakteristika resp. bonita žadatele 
zahrnuta, index NBÚ pro něj bude spíše určitým vodítkem. K hodnocení bonity žadatele lze například 
použít server http://www.rozumnezadluzeni.cz/ provozovaný ERA - Poštovní spořitelnou. 

5.6.  Nástin výpočtu hodnoty Navigátoru  

Hodnota Navigátoru je vážený průměr 15 dílčích kritérií, přičemž váhy byly stanoveny dle expertního 
odhadu a na základě statistických metod. Následující tabulky uvádí názorný příklad výpočtu hodnoty 
Navigátoru pro hotovostní úvěr na 30 000 Kč se splatností 12 měsíců (Tabulka 7) a na 100 000 Kč se 
splatností 60 měsíců (Tabulka 8). 
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Tabulka 7: Příklad výpočtu NBÚ pro hotovostní bezúčelový úvěr na 30 000 Kč se splatností 1 rok 

 

Zdroj: Autoři 

1. Výsledná hodnota NBÚ

Hodnota Max.

Navigátor bezpečného úvěru 9,40 10,00

2. Výpočet NBÚ

Váha Hodnota Vážená hodnota

 2.1 Potenciální věřitel PV 40% 10,00 4,00

 2.2 Ex-ante parametry úvěru APÚ 30% 10,00 3,00

 2.3 Ex-post parametry úvěru PPÚ 30% 8,00 2,40

Vážená hodnota celkem (kontrola) 9,40

3. Body Max.

Celková hodnota PV 10,00 10,00

 3.1 Rating věřitelů podle stupně kontroly 4,00 4,00

 3.1.1 Nejvyšší stupeň kontroly (dohled ČNB a TOP auditor) X 4,00

 3.1.2 Střední stupeň kontroly (členství v ČLFA a TOP auditor) 2,00

 3.1.3 Slabý stupeň kontroly (relativně transparentní věřitel) 1,00

3.1.3.1    Jsou odpovědné osoby věřitele uvedeny v Obchodním rejstříku?

   ANO

   NE

3.1.3.2    Nabízí věřitel i další přidružené aktivity (např. oddlužení a konsolidace půjček)?

   ANO

   NE

3.1.3.3    Má věřitel webovské stránky s uvedením jména kontaktní osoby?

   ANO

   NE

 3.1.4 Minimální stupeň kontroly (netransparentní věřitel) 0,00

 3.2 Rating věřitelů podle členství v registrech 4,00 4,00

 3.2.1 Členství v SOLUS i CCB X 4,00

 3.2.2 Členství v SOLUS nebo CCB 2,00

 3.2.3 Žádné členství 0,00

 3.3 Rating věřitelů podle požadovaných informací pro poskytnutí úvěru 2,00 2,00

 3.3.1 Požaduje věřitel potvrzení o výši příjmu potenciálního dlužníka? 0,67 0,67

ANO X

NE

 3.3.2 Slibuje věřitel poskytnutí půjčky bez nahlížení do registru? 0,67 0,67

ANO

NE X

 3.3.3 0,67 0,67

ANO X

ANO, ale neobsahuje všechny důležité informace

NE

4. Body Max.

Celková hodnota APÚ 10,00 10,00

 4.1 Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit) 3,00 3,00

 4.1.1 < 33 202 Kč X

 4.1.2 33 202 Kč - 34 335 Kč

 4.1.3 > 34 335 Kč

 4.2 RPSN 2,00 2,00

 4.2.1 < 19,6 % X

 4.2.2 19,6 % - 26,9 %

 4.2.3 > 26,9 %

 4.3 Nabízí věřitel formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru? 3,00 3,00

 4.3.1 ANO X

 4.3.2 NE

 4.4 Možnost pojištění 1,00 1,00

 4.4.1 ANO X

 4.4.2 NE

4.5 Zajištění směnkou nebo jiný druh zajištění 1,00 1,00

4.5.1 ANO

4.5.2 NE X

5. Body Max.

Celková hodnota PPÚ 8,00 10,00

 5.1 Hodnocení věřitelů podle četnosti u zadlužených klientů AOP 1,00 2,00

 5.1.1 Nízká četnost

 5.1.2 Střední četnost X

 5.1.3 Vysoká četnost

 5.2 1,00 2,00

 5.2.1 ANO, klient ji nemůže odmítnout

 5.2.2 ANO, klient ji může odmítnout X

 5.2.3 NE

 5.3 Je využívána úprava úroku z prodlení nad zákonný limit? 3,00 3,00

5.3.1 ANO 

5.3.2 NE - nadprůměrné sankce

5.3.3 NE - podprůměrné sankce X

5.4 Způsob započítání splátky 1,00 1,00

5.4.1 příznivá varianta X

5.4.2 střední varianta

5.4.3 nepříznivá varianta

 5.5 Přesahuje výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru zákonný limit? 2,00 2,00

5.5.1 ANO 

5.5.2 NE, ale účtuje náhrady nákladů při předčasném splacení

5.5.3 Neúčtuje žádné náhrady při předčasném splacení X

Výpočet parametru APÚ (ex-ante parametry úvěru)

Výpočet parametru PPÚ (ex-post parametry úvěru)

Obsahuje smlouva rozhodčí doložku?

Výpočet parametru PV (potenciální věřitel)

Nabízí na věřitel on-line kalkulačku na výpočet parametrů úvěrů?
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Tabulka 8: Příklad výpočtu NBÚ pro hotovostní bezúčelový úvěr na 100 000 Kč se splatností 5 let 

 

Zdroj: Autoři 

1. Výsledná hodnota NBÚ

Hodnota Max.

Navigátor bezpečného úvěru 8.22 10.00

2. Výpočet NBÚ

Váha Hodnota Vážená hodnota

 2.1 Potenciální věřitel PV 40% 9.67 3.87

 2.2 Ex-ante parametry úvěru APÚ 30% 7.50 2.25

 2.3 Ex-post parametry úvěru PPÚ 30% 7.00 2.10

Vážená hodnota celkem (kontrola) 8.22

3. Body Max.

Celková hodnota PV 9.67 10.00

 3.1 Rating věřitelů podle stupně kontroly 4.00 4.00

 3.1.1 Nejvyšší stupeň kontroly (dohled ČNB a TOP auditor) X 4.00

 3.1.2 Střední stupeň kontroly (členství v ČLFA a TOP auditor) 2.00

 3.1.3 Slabý stupeň kontroly (relativně transparentní věřitel) 1.00

3.1.3.1    Jsou odpovědné osoby věřitele uvedeny v Obchodním rejstříku?

   ANO

   NE

3.1.3.2    Nabízí věřitel i další přidružené aktivity (např. oddlužení a konsolidace půjček)?

   ANO

   NE

3.1.3.3    Má věřitel webovské stránky s uvedením jména kontaktní osoby?

   ANO

   NE

 3.1.4 Minimální stupeň kontroly (netransparentní věřitel) 0.00

 3.2 Rating věřitelů podle členství v registrech 4.00 4.00

 3.2.1 Členství v SOLUS i CCB X 4.00

 3.2.2 Členství v SOLUS nebo CCB 2.00

 3.2.3 Žádné členství 0.00

 3.3 Rating věřitelů podle požadovaných informací pro poskytnutí úvěru 1.67 2.00

 3.3.1 Požaduje věřitel potvrzení o výši příjmu potenciálního dlužníka? 0.67 0.67

ANO X

NE

 3.3.2 Slibuje věřitel poskytnutí půjčky bez nahlížení do registru? 0.67 0.67

ANO

NE X

 3.3.3 0.33 0.67

ANO

ANO, ale neobsahuje všechny důležité informace X

NE

4. Body Max.

Celková hodnota APÚ 7.50 10.00

 4.1 Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit) 1.50 3.00

 4.1.1 < 134 531 Kč

 4.1.2 134 531 Kč - 141 545 Kč X

 4.1.3 > 141 545 Kč

 4.2 RPSN 1.00 2.00

 4.2.1 < 13,4 %

 4.2.2 13,4 % - 16,0 % X

 4.2.3 > 16,0 %

 4.3 Nabízí věřitel formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru? 3.00 3.00

 4.3.1 ANO X

 4.3.2 NE

 4.4 Možnost pojištění 1.00 1.00

 4.4.1 ANO X

 4.4.2 NE

4.5 Zajištění směnkou nebo jiný druh zajištění 1.00 1.00

4.5.1 ANO

4.5.2 NE X

5. Body Max.

Celková hodnota PPÚ 7.00 10.00

 5.1 Hodnocení věřitelů podle četnosti u zadlužených klientů AOP 1.00 2.00

 5.1.1 Nízká četnost

 5.1.2 Střední četnost X

 5.1.3 Vysoká četnost

 5.2 1.00 2.00

 5.2.1 ANO, klient ji nemůže odmítnout

 5.2.2 ANO, klient ji může odmítnout X

 5.2.3 NE

 5.3 Je využívána úprava úroku z prodlení nad zákonný limit? 3.00 3.00

5.3.1 ANO 

5.3.2 NE - nadprůměrné sankce

5.3.3 NE - podprůměrné sankce X

5.4 Způsob započítání splátky 1.00 1.00

5.4.1 příznivá varianta X

5.4.2 střední varianta

5.4.3 nepříznivá varianta

 5.5 Přesahuje výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru zákonný limit? 1.00 2.00

5.5.1 ANO 

5.5.2 NE, ale účtuje náhrady nákladů při předčasném splacení X

5.5.3 Neúčtuje žádné náhrady při předčasném splacení

Výpočet parametru APÚ (ex-ante parametry úvěru)

Výpočet parametru PPÚ (ex-post parametry úvěru)

Obsahuje smlouva rozhodčí doložku?

Výpočet parametru PV (potenciální věřitel)

Nabízí na věřitel on-line kalkulačku na výpočet parametrů úvěrů?
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6. Výsledky projektu Navigátoru bezpečného úvěru za rok 2014 

V této kapitole se zabýváme výsledky Navigátoru pro zkoumané subjekty (jednotlivé věřitele), které 
nabízí dva modelové úvěry: na 30 000 Kč a na 100 000 Kč (detaily viz Tabulka 7 a Tabulka 8). Celkem 
byl Navigátor vypočítán pro 64 poskytovatelů nabízejících celkem 105 spotřebitelských úvěrů v ČR (z 
toho 54 pro úvěry na 30 tis. Kč a 51 pro úvěry na 100 tis. Kč). Nejprve věřitele roztřídíme do 3 
kategorií podle bezpečnosti dle metodologie z předchozí kapitoly. Protože rozhodující kritéria pro 
roztřídění jsou nezávislé na tom, zda jde o kategorii úvěru na 30 tis. Kč či 100 tis. Kč, tak nejprve 
rozdělíme hodnocené subjekty do 3 rizikových kategorií. Následující tabulka shrnuje hodnocené 
subjekty a jejich zařazení. 

Tabulka 9: Seznam subjektů rozřazených do kategorií dle bezpečnosti 

Věřitel zkratka zařazení produkt (30) produkt (100) 
Air Bank,a.s. AB bezpečný věřitel X X 
CETELEM ČR, a.s. CET bezpečný věřitel X X 
COFIDIS s.r.o. Cof bezpečný věřitel   X 
Česká spořitelna, a.s. ČS bezpečný věřitel X X 
Československá obchodní banka, a. s. ČSOB bezpečný věřitel X X 
ESSOX s.r.o ESSOX bezpečný věřitel X X 
Equa bank EB bezpečný věřitel X X 
ERA ERA bezpečný věřitel X X 
GE Money Bank, a.s. GE bezpečný věřitel   X 
Home Credit a.s. HC bezpečný věřitel X X 
Komerční banka, a.s. KB bezpečný věřitel X X 
LBBW Bank CZ a.s. LBBW bezpečný věřitel   X 
mBank - BRE Bank S.A. MB bezpečný věřitel X X 
Oberbank AG  OB bezpečný věřitel   X 
Raiffeisenbank a.s. RB bezpečný věřitel X X 
Sberbank CZ, a.s. SB bezpečný věřitel X X 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UCB bezpečný věřitel X X 
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG WSPK bezpečný věřitel X X 
ZUNO BANK AG, organizační složka ZUNO bezpečný věřitel X X 
Aasa Aasa rizikový věřitel X X 
Český triangl ČT rizikový věřitel X   
PROFI CREDIT Czech, a.s. PCC rizikový věřitel X   
Provident Financial, s.r.o. PF rizikový věřitel X   
bezregistru.cz BR predátor X X 
aaapujcky.eu AAA predátor X X 
acema.cz/ ACE predátor   X 
bezbanky.cz BB predátor X X 
bezzastavy.cz/ BZ predátor X X 
damivam DIV predátor   X 
ecredit.cz EC predátor X X 
fastpujcka.cz/ FP predátor X X 
Fiusit Fiusit predátor X X 
hfs.cz/ HFS predátor X X 
hotpujcka.cz/  HotP predátor X X 
http://ipujckabezregistru.cz/  IPBR predátor X X 
Ihned-pujcka.cz ihned predátor X X 
I-peníze IP  predátor X X 
lehkapujcka.cz LP predátor X   
mojepujcka.cz MP predátor   X 
naobcanku.org NO predátor X X 
nasepujcka.cz/ NP predátor X X 
nebankovni-pujcka-bez-registru.cz/  NPBR predátor X X 
nejlepsi-pujcka.cz NejP predátor   X 
operativnipujcka.cz/ OP predátor X X 

http://www.hotpujcka.cz/
http://ipujckabezregistru.cz/
http://nebankovni-pujcka-bez-registru.cz/
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petrovapujcka.cz PP predátor X X 
poctive-pujcky.717.cz/ PP717 predátor X X 
prijemne-penize.cz Pr-p predátor X   
promapujcky.cz/ PromC predátor X X 
Pronto Credit PC predátor X   
pujckabez.cz PB predátor X   
pujckapenize.cz Ppen predátor X X 
pujcky-bez-banky.cz PBB predátor   X 
pujcky-nemovitosti.cz PN predátor X X 
RICKABYS RICK predátor X X 
schvalime.cz SCHV predátor X X 
JET money (smart půjčka) JET predátor X   
Tommy Stachi (snadná půjčka) TS predátor X   
uverovapohotovost uverP predátor X X 
Vitacredit  VC predátor   X 
zlata-pujcka.cz  ZP predátor X X 
Helpfinancial HelpF predátor X   
Rilex půjčka RILEX predátor X   
Doorfinancial Door predátor X   
Fair Credit FC predátor X   

Zdroj: Autoři 

 

Střední kategorie rizikovosti je poměrně úzká, skládá se ze 4 subjektů: PROFI CREDIT Czech a.s., 
Provident Financial s.r.o., Aasa a Český Triangl. PROFI CREDIT není pod dohledem ČNB a není členem 
ČLFA, využívá ale úvěrových registrů a splňuje i ostatní podmínky pro zařazení do střední kategorie 
rizikovosti. To samé platí pro Aasa a Český Triangl. Provident je členem ČLFA, ale není ani pod 
dohledem ČNB, ani členem úvěrových registrů SOLUS či CCB. Všechny ostatní podmínky splňuje, 
proto je také zařazen do střední kategorie rizikovosti. Predátoři nesplnili 2 či více podmínek pro 
zařazení do střední kategorie. 

Výsledná hodnota Navigátoru je buď průměr dvou dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí 
oba produkty) případně dosažená hodnota Navigátoru v případě, že subjekt nabízí pouze 1 produkt. 
Zkoumaným subjektům jsme následně zaslali emailovou žádost o verifikaci vybraných údajů. 
V případě, že věřitel nereagoval, považovali jsme to za souhlas se zaslanými daty a údaji. S ohledem 
na to, že se leckdy jednalo o citlivá data o jednotlivých věřitelích (např. na základě interní databáze 
od Asociace občanských poraden či data o objemu a počtu poskytnutých spotřebitelských úvěrů), 
detailní výsledky všech zkoumaných společností nejsou veřejně přístupné. 

6.1. Výsledky Navigátoru bezpečného úvěru pro úvěr na 30 tis. Kč 

Výpočet Navigátoru pro první modelový úvěr (bezúčelový úvěr na 30 tis. Kč) byl proveden celkem na 
54 spotřebitelských, následující obrázek ukazuje prvních 30 subjektů v pořadí (zbylé lze nalézt 
v Appendixu v kompletních výsledcích).  

http://www.zlata-pujcka.cz/
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Obrázek 25: Výsledky Navigátoru pro modelový úvěr na 30 000 Kč se splatností 1 rok    

 
Zdroj: Autoři 

 

S ohledem na konstrukci Navigátoru, který se na problematiku spotřebitelských úvěrů dívá z 
komplexního pohledu, nezůstává bez překvapení, že nejvyšších hodnot dosáhly subjekty pod 
dohledem ČNB, tj. banky a platební instituce (kvalita potenciálního věřitele má 40% váhu v 
Navigátoru). Sdílenou první příčku v kategorii úvěru na 30 tis. Kč se splatností 1 rok obsadily Air Bank 
a Home Credit, následovány Komerční bankou, mBankou, Cetelemem, Equa Bankou a Raiffeisen 
bankou. Posledně jmenovaná spadla z první příčky, kterou obsadila v minulém ročníku a kterou letos 
ztratila i díky zařazení sankcí do hodnocení NBÚ. 

Hlavní rozdíly mezi jednotlivými bankovními a značkovými nebankovními subjekty vznikly rozdílem 
v cenách, v sankcích a také v parametru četnosti výskytu u Asociace občanských poraden. Velmi 
nízkou cenu v této kategorii úvěru nabídly mBank a Komerční banka, počítali-li bychom i slevu při 
řádném splácení, zařadila by se mezi ně i Air Bank. Jak již však bylo zmíněno v metodologii konstrukce 
Navigátora, rozhodující pro hodnocení je cena bez slevy. Následující obrázky ukazují cenu úvěru a 
RPSN vybraných subjektů.  
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Obrázek 26: RPSN u vybraných poskytovatelů pro úvěr na 30 000 Kč se splatností 1 rok 

 

Zdroj: Autoři 

Obrázek 27: cena úvěru u vybraných poskytovatelů pro úvěr na 30 000 Kč se splatností 1 rok  

 

Zdroj: Autoři 

 

Poslední dílčí výsledky pro úvěr na 30 tis. Kč si ukážeme na velikosti sankcí. Následující obrázky 
ukazují, jaké dodatečné náklady pro vybrané společnosti dlužníkovi vzniknou, dostane-li se do 
prodlení se splácením 30, resp. 90 dní. 
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Obrázek 28: Náklady po 30 dnech v prodlení (v polovině splatnosti) pro úvěr na 30 tis. Kč 

 

Zdroj: Autoři na základě dotazníků a webových stránek věřitelů  

 

Obrázek 29: Náklady po 90 dnech v prodlení (v polovině splatnosti) pro úvěr na 30 tis. Kč 

 

Zdroj: Autoři na základě dotazníků a webových stránek věřitelů  

 

Jak je z obrázků patrné z vybrané skupiny věřitelů má relativně nejnižší sankce Provident, který pro 
zadané parametry téměř žádné sankce neúčtuje15, protože již vše účtují v ceně úvěru. Z tohoto úhlu 
pohledu je tedy úvěr relativně bezpečný, a pokud je klient ochoten platit vyšší cenu úvěru, neměl by 
se již dočkat nemilých překvapení. Nízké sankce v této kategorii úvěrů mají také Air Bank, Home 
Credit, JET Money (smart půjčka) a Česká spořitelna.   

                                                           
15

 Byl připočítán pouze zákonný úrok z prodlení, protože ve všeobecných obchodních podmínkách není smluvní 
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6.2. Výsledky Navigátoru pro úvěr na 100 tis. Kč 

Výpočet Navigátoru pro druhý modelový úvěr (bezúčelový úvěr na 100 tis. Kč) byl proveden celkem 
na 51 spotřebitelských úvěrech. Obrázek 30 zobrazuje výsledky prvních 30 subjektů pro modelový 
úvěr na 100 tis. Kč se splatností 5 let. V této kategorii dosáhla nejvyšší hodnoty Komerční banka, 
následována mBank, Equa Bank, ZUNO a dvojicí nebankovních společností Home Credit a Cetelem, 
které se dělí o pátou příčku, společně s Air Bank.  

 

Obrázek 30: Výsledky Navigátoru pro modelový úvěr na 100 000 Kč se splatností 5 let              

 

Zdroj: Autoři 
 

Rozdíl mezi jednotlivými bankami a nebankami je dán zejména rozdílnou výší celkové částky a RPSN, 
výší sankcí a frekvencí výskytu v parametru Asociace občanských poraden (podobně jako u úvěru na 
30 tis. Kč). Obrázek 31 a Obrázek 32 názorně ilustruje různou úroveň RPSN a ceny úvěru pro 
zkoumané subjekty.   
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Obrázek 31: RPSN u vybraných subjektů pro úvěr na 100 000 Kč se splatností 5 let 

 

Zdroj: Autoři 

 

Obrázek 32: Cena úvěru u vybraných subjektů pro úvěr na 100 000 Kč se splatností 5 let 

 
Zdroj: Autoři 

 

Z obrázků je vidět, že v kategorii úvěrů na 100 tis. Kč patří mezi nejlevnější Komerční banka, Equa 
Bank, mBank, ZUNO a Oberbank. Pokud bychom počítali cenu po slevě, tak by mezi tuto skupinu 
patřila ještě Air Bank, ČSOB, Sberbank, Waldviertel Sparkasse a Cetelem. 
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Poslední dílčí výsledky pro úvěr na 100 tis. Kč si ukážeme na velikosti (stejně jako u úvěru na 30 tis. 
Kč) sankcí. Následující obrázky ukazují, jaké dodatečné náklady pro vybrané společnosti dlužníkovi 
vzniknou, dostane-li se do prodlení se splácením 30, resp. 90 dní. 

Obrázek 33: Náklady po 30 dnech v prodlení (v polovině splatnosti) pro úvěr na 100 tis. Kč 

 

Zdroj: Autoři na základě dotazníků a webových stránek věřitelů 

 

Obrázek 34: Náklady po 90 dnech v prodlení (v polovině splatnosti) pro úvěr na 100 tis. Kč 

 

Zdroj: Autoři na základě dotazníků a webových stránek věřitelů  

 

Z obrázků je vidět, že dodatečné náklady, které musí dlužník zaplatit v případě, že se dostane do 
prodlení se splátkami jsou relativně nízké u Air Bank, Cofidisu, Sberbank, Home Creditu a České 
spořitelny. Vysoké jsou naopak u Reiffeisen Bank a v případě prodlení 90 dnů u Equa Bank (zde 
mohou přesáhnout 16 tis. Kč, jde ale pouze o maximální možnou výši, nikoliv o běžnou praxi). 

6.3. Celkové výsledky Navigátoru 2014  

Celkově bylo v rámci projektu Navigátor bezpečného úvěru hodnoceno 64 poskytovatelů 
spotřebitelských půjček (54 poskytovatelů půjček na 30 tis. Kč, 51 poskytovatelů půjček na 100 tis. Kč, 
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některé subjekty poskytují úvěry v obou kategoriích). Jak již bylo uvedeno, výsledná hodnota 
Navigátoru je buď průměr dvou dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí oba produkty), 
případně dosažená hodnota Navigátoru, pokud subjekt nabízí pouze 1 produkt. Tyto výsledky 
víceméně kopírují předešlé výsledky modelových úvěrů.  

Vítězem NBÚ 2014 se stala Komerční banka (9,55 bodů). Na druhém místě se umístila mBank (9,4 
bodů). Bronzovou příčku obsadil Home Credit s Air Bank (9,33 bodů). Těsně pod stupínky vítězů se 
umístila Equa bank (9,25), Cetelem (9,18) a ZUNO (9,12). Následující obrázek ukazuje výsledky 
prvních 30 subjektů žebříčku NBÚ 2014. Obsahuje 19 bezpečných věřitelů, 4 ze střední kategorie a 7 
nejlepších z kategorie predátorů.  

 

Obrázek 35: Výsledky Navigátoru 2014 pro zkoumané subjekty (nejlepších 30)  

 

Zdroj: Autoři 

 

Výsledky Navigátoru indikují různou kvalitu různých věřitelů. Zatímco Bezpeční věřitelé nabízí férové 
a transparentní podmínky úvěru pro dlužníky, u Predátorů je to obvykle málo transparentní a 
podmínky úvěru jsou podstatně horší než u Bezpečných věřitelů. Skutečností však je, že některým 
rizikovým dlužníkům Bezpeční věřitelé nepůjčí, a tudíž jejich jedinou možností zůstává půjčit si 
u Predátorů nebo u obdobných společností. V takovém případě je třeba, aby si dlužník byl vědom 
následků nesplácení úvěru a řešil problematickou situaci před tím, než mu na dveře zaťuká inkasní 
agentura nebo v horším případně exekutor. V tomto procesu mu mohou pomoci občanská sdružení 
nebo neziskové organizace (například Asociace občanských poraden či Poradna při finanční tísni). Je 
vhodné zdůraznit též důležitost finanční gramotnosti českého obyvatelstva, která by měla riziko 
neuváženého úvěrování minimalizovat, resp. měla by zvyšovat pravděpodobnost bezpečného 
úvěrování. Z tohoto důvodu jsou projekty týkající se finanční gramotnosti velmi žádoucí, projekt 
Navigátor bezpečného úvěru jde v souladu s tímto trendem a jeho ambicí je více se angažovat v této 
oblasti českého finančního trhu.  
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7. Manažerské shrnutí projektu Navigátor bezpečného úvěru 

Téma zodpovědné úvěrování je stále aktuální a projekt Navigátor bezpečného úvěru se tomuto 
tématu věnuje již čtvrtým rokem. Cílem každoroční studie NBÚ je zmapovat trh spotřebitelských 
úvěrů a upozornit především na neférové obchodní praktiky některých společnosti. Nedílnou součástí 
je i letos žebříček bezpečnosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, který umožňuje spotřebiteli si 
lépe vybrat a především se vyhnout neseriózním poskytovatelům. 

I tento ročník žebříčku Navigátora navazuje na předešlou praxi, avšak letos došlo k několika 
metodologickým změnám, ke kterým bylo přistoupeno z důvodu snahy o zahrnutí širšího spektra 
aspektů trhu spotřebitelských úvěrů a tudíž k postihnutí více hledisek. Trh spotřebitelských úvěrů se 
neustále vyvíjí a Navigátor se musí vyvíjet s ním. Novinkou NBÚ 2014 je například zařazení třetí -
střední kategorie bezpečnosti úvěrů a rozřazení do základních kategorií na základě splnění nutných 
podmínek pro bezpečnost úvěru. Další důležitou novinkou je zařazení kritéria sankcí.  

V předkládané studii bylo hodnoceno celkem 64 poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na českém 
trhu v roce 2014. Celkem byl Navigátor spočítán pro 105 spotřebitelských úvěrů v ČR; z toho 54 pro 
úvěry na 30 tis. Kč a 51 pro úvěry na 100 tis. Kč. Navigátor se skládá ze tří dílčích kritérií: rating 
potenciálního věřitele (5 subkritérií, 40% váha), ex-ante parametry úvěru (5 subkritérií, 30% váha) a 
ex-post parametry úvěru (5 subkritérií, 30% váha). Výsledná hodnota je váženým průměrem 
zmíněných 15 subkritérií, přičemž Navigátor nabývá hodnot <0,10>. Platí, že čím vyšší je hodnota 
Navigátoru, tím vyšší je rating věřitele a tím je věřitel spolehlivější.  

Výsledná hodnota Navigátoru je buď průměr dvou dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí 
oba produkty) nebo dosažená hodnota Navigátoru v případě, že subjekt nabízí pouze jeden produkt. 
Nejvyšší hodnotu Navigátoru 2014 dosáhla Komerční banka (9,55) a vystřídala tak loňského vítěze 
Reiffeisen banku. Na stříbrnou příčku se nově dostala mBank (9,4). Na třetím místě se v žebříčku 
umístil Home Credit a Air Bank s hodnotou 9,33. Těsně pod stupínky vítězů se umístila Equa bank 
(9,25), Cetelem (9,18) a ZUNO (9,12). Co se týče dílčích výsledků pro jednotlivé typové úvěry, tak 
nejbezpečnější spotřebitelský úvěr na 30 tis. Kč nabízí Air Bank, Home Credit a Komerční banka. 
Nejbezpečnější úvěry na 100 tis. Kč letos nabízí Komerční banka, mBank a Equa bank.  

Trh spotřebitelských úvěrů obecně zaznamenává mírné oživení. Ke konci srpna 2014 dlužily 
domácnosti 199,7 mld. Kč na bankovních spotřebitelských úvěrech a 77,7 mld. Kč na nebankovních 
spotřebitelských úvěrech. Velká část spotřebitelských úvěrů je však zcela mimo statistiky ČNB a ČLFA 
a to těch, které poskytují subjekty, které nejsou téměř pod žádnou kontrolou, tedy především 
úvěroví predátoři.  

V minulém ročníku NBÚ byl odhadnut objem úvěrů v „šedé zóně“ na 100 mld. Kč. V tomto roce 
předpokládáme, že objem zůstal přibližně stejný. Toto číslo obsahuje všechny typy úvěrů 
spotřebitelského typu (včetně úvěrů pro účely bydlení, rizikové investice atd., včetně úvěrů se 
zastavenou nemovitostí). Pokud bychom se dívali jen na klasické bezúčelové hotovostní 
spotřebitelské úvěry, odhadujeme objem úvěrů v „šedé zóně“ v rozmezí 20 – 30 mld. Kč. Dle údajů 
finančního arbitra činil k 1.11.2013 počet subjektů jež ohlásily vázanou živnost poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru 36 tisíc. Jedná se většinou o pouhé zprostředkovatele 
spotřebitelských úvěrů, avšak i ti představují mnohdy pro spotřebitele problém.  

Objem úvěrů poskytnutých v roce 2013 nebankovními subjekty byl roven 34,4 mld. Kč a zaznamenal 
tak meziroční stagnaci, zatímco objem úvěrů poskytnutých bankami vzrostl výrazně z 53,6 mld. Kč 
v roce 2012 na 68,5 mld. Kč v roce 2013. Pro krátký až střednědobý výhled převládají pozitivní 
očekávání, spojená jednak s mírně pozitivním makroekonomickým vývojem, tak očekáváním 
samotných věřitelů, mezi kterými v průzkumu převládal pozitivní názor.  
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9. Appendix 

 

Tabulka 10: Seznam bank a platebních instituci spadající pod regulaci a dohled ČNB k 23. 7. 2014 

1 Air Bank a.s. 

2 AKCENTA CZ a.s.* 

3 American Express Payment Services Limited* 

4 Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 

5 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 

6 BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika 

7 CETELEM ČR, a.s.* 

8 Citfin - Finanční trhy, a.s.* 

9 Citibank Europe plc, organizační složka 

10 COFIDIS s.r.o.* 

11 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 

12 CYRRUS FX, a. s.* 

13 Česká exportní banka, a.s. 

14 Česká spořitelna, a.s. 

15 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

16 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

17 Československá obchodní banka, a. s. 

18 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 

19 Diners Club CS, s.r.o., organizační složka* 

20 DIVIŠEK s.r.o.* 

21 EasyPay AD* 

22 Equa bank a.s. 

23 ESSOX s.r.o.* 

24 Evropsko-ruská banka, a.s. 

25 EXCHANGE  s.r.o.* 

26 Fio banka, a.s. 

27 FORTISSIMO, spol. s r.o.* 

28 GE Money Bank, a.s. 

29 Global Payments Europe, s.r.o.* 

30 Home Credit a.s.* 

31 HSBC Bank plc - pobočka Praha 

32 Hypoteční banka, a.s. 

33 ING Bank N.V. 

34 J & T BANKA, a.s. 

35 Komerční banka, a.s. 

36 LBBW Bank CZ a.s. 

37 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH* 

38 MAYZUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, organizační složka* 

39 mBank S.A., organizační složka 

40 MEINL BANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 

41 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

42 MoneyGram International Limited* 
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43 Oberbank AG pobočka Česká republika 

44 Patria Direct, a.s.* 

45 PayU Czech Republic s.r.o.* 

46 PES - Peněžní expresní service, s.r.o.* 

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

48 PPF banka a.s. 

49 
PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká 
republika 

50 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

51 Raiffeisenbank a.s. 

52 Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod 

53 SAB Finance a.s.* 

54 Saxo Bank A/S, organizační složka 

55 Sberbank CZ, a.s. 

56 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.* 

57 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

58 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Prague Branch 

59 The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka 

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

61 Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka 

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

63 Waldviertler Sparkasse Bank AG 

64 Western Union International Bank GmbH, organizační složka 

65 Western Union Payment Services Ireland Limited* 

66 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 

67 Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

68 ZUNO BANK AG, organizační složka 

Zdroj: ČNB 
Pozn. * platební instituce spadající pod kontrolu ČNB 

 

Tabulka 11: Seznam subjektů v ČLFA poskytující spotřebitelské úvěry k 15. 8. 2014 

# Název společnosti 

1 CETELEM ČR, a.s.* 

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 Home Credit a.s.* 

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

9 Provident Financial, s.r.o. 

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

11 Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 

12 sAutoleasing, a.s. 
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13 ŠkoFIN s.r.o. 

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

15 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

16 UNILEASING, a.s. 

17 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 

18 VLTAVÍN leas, a.s. 

Zdroj: ČLFA 
Pozn. * platební instituce spadající pod kontrolu ČNB 

 

Tabulka 12: Informace o parametrech modelového úvěru na 30 tis. Kč 

 

Zdroj: EEIP 

Tabulka 13: Informace o parametrech modelového úvěru na 100 tis. Kč  

 

Zdroj: EEIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Informace o spotřebitelském úvěru 

A1 Druh spotřebitelského úvěru bezúčelový úvěr

A2 Celková výše spotřebitelského úvěru 30 000 Kč

A3 Splatnost 12 měsíců

B. Informace o klientovi

B1 Čistý měsíční příjem (mzda) 15 000 Kč

B2 Čisý měsíční příjem po odečtení všech nákladů 10 000 Kč

B3 Zápis v registru dlužníků Ne

B4 Další závazky (měsíční splátky) Ne

B5 Bydliště Praha

B6 Druh bydlení vlastní

B7 Zaměstnání plný úvazek

B8 Rodinný stav svobodný

B9 Potenciální zástava vlastní byt

B10 Počet členů v domácnosti 1

B11 Počet osob bez příjmu včetně dětí 0

A. Informace o spotřebitelském úvěru

A1 Druh spotřebitelského úvěru bezúčelový úvěr

A2 Celková výše spotřebitelského úvěru 100 000 Kč

A3 Splatnost 60 měsíců

B. Informace o klientovi

B1 Čistý měsíční příjem (mzda) 15 000 Kč

B2 Čisý měsíční příjem po odečtení všech nákladů 10 000 Kč

B3 Zápis v registru dlužníků Ne

B4 Další závazky (měsíční splátky) Ne

B5 Bydliště Praha

B6 Druh bydlení vlastní

B7 Zaměstnání plný úvazek

B8 Rodinný stav svobodný

B9 Potenciální zástava vlastní byt

B10 Počet členů v domácnosti 1

B11 Počet osob bez příjmu včetně dětí 0
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Tabulka 14: Příklad dotazníku pro banky na úvěru na 30 tis. Kč  

 

Zdroj: EEIP 

  

A. Informace o spotřebitelském úvěru 

A1 Druh spotřebitelského úvěru 

bezúčelový, hotovostní úvěr 

vyplacený bezhotovostně

A2 Celková výše spotřebitelského úvěru 30 000 Kč

A3 Splatnost 12 měsíců

B. Informace o klientovi

B1 Čistý měsíční příjem (mzda) 15 000 Kč

B2 Čisý měsíční příjem po odečtení všech nákladů 10 000 Kč

B3 Zápis v registru dlužníků Ne

B4 Další závazky (měsíční splátky) Ne

B5 Bydliště Praha

B6 Druh bydlení vlastní

B7 Zaměstnání plný úvazek

B8 Rodinný stav svobodný

B9 Potenciální zástava vlastní byt

B10 Počet členů v domácnosti 1

B11 Počet osob bez příjmu včetně dětí 0

C. Parametry spotřebitelského úvěru (data k 31.8.2014)

Údaj  

NBÚ ke kontrole

C1
Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit bez pojištění, včetně všech služeb, které se s úvěrem pojí, bez 

slevy při včasném splácení)
32 820 Kč

C2 RPSN (bez pojištění, se všemi povinnými službami, bez slevy při včasném splácení) 18,30%

C3
Nabízí věřitel slevu při včasném splácení? Uveďte výši slevy a popište v komentáři mechanismus, kdy má klient na slevu 

nárok a v jaké fázi splácení ji obdrží. 0 Kč

C4 Uveďte RPSN po slevě 18,30%

C5 Obsahuje smlouva rozhodčí doložku? Pokud ano, může ji klient odmítnout? NE

C6 Způsob započítání splátky. Uveďte pořadí (jistina, úrok, sankce) a uveďte prosím, zda je tento mechanismus někde 

specifikovaný veřejně (v úvěrové smlouvě, všeobecných podmínkách atd.) 1) sankce; 2) úrok; 3) jistina

C7 Je ve smlouvě využívána úprava úroku z prodlení nad zákonný limit? NE

C8

Celkové dodatečné náklady při prodlení se splátkami 30 dní (klient přestal posílat splátky v plné výši) u modelového úvěru 

(v polovině délky splácení - 6 měsíců do splatnosti). Rozhodující je výše sankcí ze smluvních podmínek. Pokud se však 

např. počet zaslaných upomínek může u jednotlivých klientů lišit, uveďte prosím střední hodnotu.

1 320 Kč

C8.1 z toho: úroky z prodlení 20 Kč

C8.2 z toho: smluvní pokuta 500 Kč

C8.3 z toho: poplatky za upomínky 800 Kč

C8.4 z toho: ostatní

C9

Celkové dodatečné náklady při prodlení se splátkami 90 dní (klient přestal posílat splátky v plné výši) u modelového úvěru 

(v polovině délky splácení - 6 měsíců do splatnosti). Rozhodující je výše sankcí ze smluvních podmínek. Pokud se však 

např. počet zaslaných upomínek může u jednotlivých klientů lišit, uveďte prosím střední hodnotu.

4 120 Kč

C9.1 z toho: úroky z prodlení 120 Kč

C9.2 z toho: smluvní pokuta 1 500 Kč

C9.3 z toho: poplatky za upomínky 2 500 Kč

C9.4 z toho: ostatní (např. náklady na zesplatnění, pokud k němu v případě prodlení 90 dní dochází)

C10 Prodává věřitel pohledávky? Pokud ano, specifikujte jaké- např. pohledávky po XX dnech po splatnosti apod. NE

C11 Pokud věřitel prodává pohledávky, uveďte, zda to nějak ovlivní klienta (zvýší se mu náklady?). NE

C12 Účtuje věřitel náhrady nákladů při předčasném splacení? ANO

C13 Přesahuje výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru zákonný limit? NE
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Tabulka 15: Příklad dotazníku pro banky na úvěru na 100 tis. Kč  

 

Zdroj: EEIP 

  

A. Informace o spotřebitelském úvěru

A1 Druh spotřebitelského úvěru bezúčelový, bezhotovostní úvěr

A2 Celková výše spotřebitelského úvěru 100 000 Kč

A3 Splatnost 60 měsíců

B. Informace o klientovi

B1 Čistý měsíční příjem (mzda) 15 000 Kč

B2 Čisý měsíční příjem po odečtení všech nákladů 10 000 Kč

B3 Zápis v registru dlužníků Ne

B4 Další závazky (měsíční splátky) Ne

B5 Bydliště Praha

B6 Druh bydlení vlastní

B7 Zaměstnání plný úvazek

B8 Rodinný stav svobodný

B9 Potenciální zástava vlastní byt

B10 Počet členů v domácnosti 1

B11 Počet osob bez příjmu včetně dětí 0

C. Parametry spotřebitelského úvěru (data k 31.8.2014)

Údaj  

NBÚ ke kontrole

C1

Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit bez pojištění, včetně všech služeb, které se s úvěrem pojí, bez slevy 

při včasném splácení) 124 260 Kč

C2 RPSN (bez pojištění, se všemi povinnými službami, bez slevy při včasném splácení) 9,27%

C3

Nabízí věřitel slevu při včasném splácení? Uveďte výši slevy a popište v komentáři mechanismus, kdy má klient na slevu 

nárok a v jaké fázi splácení ji obdrží. 0 Kč

C4 Uveďte RPSN po slevě 9,27%

C5 Obsahuje smlouva rozhodčí doložku? Pokud ano, může ji klient odmítnout? NE

C6

Způsob započítání splátky. Uveďte pořadí (jistina, úrok, sankce) a uveďte prosím, zda je tento mechanismus někde 

specifikovaný veřejně (v úvěrové smlouvě, všeobecných podmínkách atd.) 1) sankce; 2) úrok; 3) jistina

C7 Je ve smlouvě využívána úprava úroku z prodlení nad zákonný limit? NE

C8

Celkové dodatečné náklady při prodlení se splátkami 30 dní (klient přestal posílat splátky v plné výši) u modelového úvěru 

(v polovině délky splácení - 30 měsíců do splatnosti). Rozhodující je výše sankcí ze smluvních podmínek. Pokud se však 

např. počet zaslaných upomínek může u jednotlivých klientů lišit, uveďte prosím střední hodnotu. 375 Kč

C8.1 z toho: úroky z prodlení 15 Kč

C8,2 z toho: smluvní pokuta 0 Kč

C8.3 z toho: poplatky za upomínky 360 Kč

C8.4 z toho: ostatní

C9

Celkové dodatečné náklady při prodlení se splátkami 90 dní (klient přestal posílat splátky v plné výši) u modelového úvěru 

(v polovině délky splácení - 30 měsíců do splatnosti). Rozhodující je výše sankcí ze smluvních podmínek. Pokud se však 

např. počet zaslaných upomínek může u jednotlivých klientů lišit, uveďte prosím střední hodnotu. 6 370 Kč

C9.1 z toho: úroky z prodlení 250 Kč

C9.2 z toho: smluvní pokuta 0 Kč

C9.3 z toho: poplatky za upomínky 1 120 Kč

C9.4 z toho: ostatní (např. náklady na zesplatnění, pokud k němu v případě prodlení 90 dní dochází) 5 000 Kč

C10 Prodává věřitel pohledávky? Pokud ano, specifikujte jaké- např. pohledávky po XX dnech po splatnosti apod. NE

C11 Pokud věřitel prodává pohledávky, uveďte, zda to nějak ovlivní klienta (zvýší se mu náklady?). NE

C12 Účtuje věřitel náhrady nákladů při předčasném splacení? ANO

C13 Přesahuje výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru zákonný limit? NE
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Tabulka 16: Detailní výsledky Navigátoru pro úvěr na 30 tis. Kč  

 

Zdroj: Autoři 

pořadí společnost zkratka
Potenciální 

věřitel

Ex-ante 

parametry 

úvěru

Ex-post 

parametry 

úvěru

Celkem

1 Air Bank,a.s. AB 10 9 10 9,7

2 Home Credit a.s. HC 10 10 9 9,7

3 Komerční banka, a.s. KB 10 10 8,5 9,55

4 mBank - BRE Bank S.A. MB 10 10 8 9,4

5 CETELEM ČR, a.s. CET 10 9 9 9,4

6 Equa bank EB 10 10 7,5 9,25

7 Raiffeisenbank a.s. RB 10 10 7,5 9,25

8 ZUNO BANK AG, organizační složka ZUNO 9,67 10 7,5 9,118

9 ERA ERA 10 9 8 9,1

10 Československá obchodní banka, a. s. ČSOB 9,67 10 6,5 8,818

11 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UCB 10 7,5 7,5 8,5

12 ESSOX s.r.o ESSOX 9,67 7 8 8,368

13 Česká spořitelna, a.s. ČS 10 6 7 7,9

14 Sberbank CZ, a.s. SB 8 6,5 7,5 7,4

15 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG WSPK 7,33 4 7,5 6,382

16 Český triangl ČT 5 7,5 6,5 6,2

17 Provident Financial, s.r.o. PF 4 5 8,5 5,65

18 PROFI CREDIT Czech, a.s. PCC 7 4 5 5,5

19 Aasa Aasa 4,67 4 7,5 5,318

20 JET money (smart půjčka) JET 2,33 4 5 3,632

21 Fair Credit FC 2,33 5 3,5 3,482

22 Tommy Stachi (snadná půjčka) TS 1,67 4 4,5 3,218

23 Doorfinancial Door 2,67 3 3,5 3,018

24 Rilex půjčka RILEX 1,33 4 3,5 2,782

25 ecredit.cz EC 1,67 3 4 2,768

26 Helpfinancial HelpF 1,67 3 3,5 2,618

27 pujcky-nemovitosti.cz PN 1,33 3 3,5 2,482

28 fastpujcka.cz/ FP 0,67 3 3 2,068

29 Pronto Credit PC 1 4 1 1,9

30 RICKABYS RICK 1 3 1 1,6

31 nasepujcka.cz/ NP 0,67 0 3 1,168

32 bezregistru.cz BR 1,67 0 1 0,968

33 aaapujcky.eu AAA 0,67 0 2 0,868

34 lehkapujcka.cz LP 0,67 0 2 0,868

35 petrovapujcka.cz PP 0,67 0 2 0,868

36 promapujcky.cz/ PromC 0,67 0 2 0,868

37 zlata-pujcka.cz ZP 0,67 0 2 0,868

38 Fiusit Fiusit 1 0 1 0,7

39 bezbanky.cz BB 0,67 0 1 0,568

40 bezzastavy.cz/ BZ 0,67 0 1 0,568

41 hfs.cz/ HFS 0,67 0 1 0,568

42 http://ipujckabezregistru.cz/ IPBR 0,67 0 1 0,568

43 Ihned-pujcka.cz ihned 0,67 0 1 0,568

44 naobcanku.org NO 0,67 0 1 0,568

45 nebankovni-pujcka-bez-registru.cz/ NPBR 0,67 0 1 0,568

46 prijemne-penize.cz Pr-p 0,67 0 1 0,568

47 pujckabez.cz PB 0,67 0 1 0,568

48 pujckapenize.cz Ppen 0,67 0 1 0,568

49 schvalime.cz SCHV 0,67 0 1 0,568

50 uverovapohotovost uverP 0,67 0 1 0,568

51 poctive-pujcky.717.cz/ PP717 0 0 1 0,3

52 hotpujcka.cz/ HotP 0 0 0 0

53 I-peníze IP 0 0 0 0

54 operativnipujcka.cz/ OP 0 0 0 0
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Tabulka 17: Detailní výsledky Navigátoru pro úvěr na 100 tis. Kč 

  

Zdroj: Autoři 

 

 

 

 

 

 

pořadí společnost zkratka
Potenciální 

věřitel

Ex-ante 

parametry úvěru

Ex-post 

parametry úvěru
Celkem

1 Komerční banka, a.s. KB 10 10 8.5 9.55

2 mBank - BRE Bank S.A. MB 10 10 8 9.4

3 Equa bank EB 10 10 7.5 9.25

4 ZUNO BANK AG ZUNO 9.67 10 7.5 9.118

5 CETELEM ČR, a.s. CET 10 7.5 9 8.95

6 Home Credit a.s. HC 10 7.5 9 8.95

7 Air Bank,a.s. AB 10 6.5 10 8.95

8 Oberbank AG OB 8 10 8 8.6

9 Raiffeisenbank a.s. RB 10 7.5 7.5 8.5

10 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UCB 10 7.5 7.5 8.5

11 ESSOX s.r.o ESSOX 9.67 7 8 8.368

12 Československá obchodní banka, a.s. ČSOB 9.67 7.5 6.5 8.068

13 GE Money Bank, a.s. GE 10 7.5 6 8.05

14 ERA ERA 10 5 8 7.9

15 Sberbank CZ, a.s. SB 8 7.5 7.5 7.7

16 COFIDIS s.r.o. Cof 10 5 7 7.6

17 Česká spořitelna, a.s. ČS 10 5 7 7.6

18 LBBW Bank CZ a.s. LBBW 10 5 6.5 7.45

19 Waldviertler Sparkasse WSPK 7.33 6.5 7.5 7.132

20 PROFI CREDIT Czech, a.s. PCC 7 4 5 5.5

21 acema.cz/ ACE 2.33 3 3.5 2.882

22 ecredit.cz EC 1.67 3 4 2.768

23 pujcky-nemovitosti.cz PN 1.33 3 3.5 2.482

24 Vitacredit VC 1.67 3 2.5 2.318

25 fastpujcka.cz/ FP 0.67 3 3 2.068

26 RICKABYS RICK 1 3 1 1.6

27 nasepujcka.cz/ NP 0.67 0 3 1.168

28 pujcky-bez-banky.cz PBB 0.67 0 3 1.168

29 mojepujcka.cz MP 0.67 0 2.5 1.018

30 bezregistru.cz BR 1.67 0 1 0.968

31 aaapujcky.eu AAA 0.67 0 2 0.868

32 damivam DIV 0.67 0 2 0.868

33 petrovapujcka.cz PP 0.67 0 2 0.868

34 promapujcky.cz/ PromC 0.67 0 2 0.868

35 zlata-pujcka.cz ZP 0.67 0 2 0.868

36 Fiusit Fiusit 1 0 1 0.7

37 bezbanky.cz BB 0.67 0 1 0.568

38 bezzastavy.cz/ BZ 0.67 0 1 0.568

39 hfs.cz/ HFS 0.67 0 1 0.568

40 http://ipujckabezregistru.cz/ IPBR 0.67 0 1 0.568

41 Ihned-pujcka.cz ihned 0.67 0 1 0.568

42 naobcanku.org NO 0.67 0 1 0.568

43 nebankovni-pujcka-bez-registru.cz/ NPBR 0.67 0 1 0.568

44 nejlepsi-pujcka.cz NejP 0.67 0 1 0.568

45 pujckapenize.cz Ppen 0.67 0 1 0.568

46 schvalime.cz SCHV 0.67 0 1 0.568

47 uverovapohotovost uverP 0.67 0 1 0.568

48 poctive-pujcky.717.cz/ PP717 0 0 1 0.3

49 hotpujcka.cz/ HotP 0 0 0 0

50 I-peníze IP 0 0 0 0

51 operativnipujcka.cz/ OP 0 0 0 0
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Tabulka 18: Detailní výsledky Navigátoru 2014 pro 64 zkoumaných subjektů  

 

Zdroj: Autoři 

pořadí společnost zkratka 30 tis. 100 tis. NBÚ celkem

1 Komerční banka, a.s. KB 9.55 9.55 9.55

2 mBank - BRE Bank S.A. MB 9.4 9.4 9.4

3 Home Credit a.s. HC 9.7 8.95 9.325

4 Air Bank,a.s. AB 9.7 8.95 9.325

5 Equa bank EB 9.25 9.25 9.25

6 CETELEM ČR, a.s. CET 9.4 8.95 9.175

7 ZUNO BANK AG, organizační složka ZUNO 9.118 9.118 9.118

8 Raiffeisenbank a.s. RB 9.25 8.5 8.875

9 Oberbank AG OB 8.6 8.6

10 ERA ERA 9.1 7.9 8.5

11 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UCB 8.5 8.5 8.5

12 Československá obchodní banka, a. s. ČSOB 8.818 8.068 8.443

13 ESSOX s.r.o ESSOX 8.368 8.368 8.368

14 GE Money Bank, a.s. GE 8.05 8.05

15 Česká spořitelna, a.s. ČS 7.9 7.6 7.75

16 COFIDIS s.r.o. Cof 7.6 7.6

17 Sberbank CZ, a.s. SB 7.4 7.7 7.55

18 LBBW Bank CZ a.s. LBBW 7.45 7.45

19 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG WSPK 6.382 7.132 6.757

20 Český triangl ČT 6.2 6.2

21 Provident Financial, s.r.o. PF 5.65 5.65

22 PROFI CREDIT Czech, a.s. PCC 5.5 5.5 5.5

23 Aasa Aasa 5.318 5.318

24 JET money (smart půjčka) JET 3.632 3.632

25 Fair Credit FC 3.482 3.482

26 Tommy Stachi (snadná půjčka) TS 3.218 3.218

27 Doorfinancial Door 3.018 3.018

28 acema.cz/ ACE 2.882 2.882

29 Rilex půjčka RILEX 2.782 2.782

30 ecredit.cz EC 2.768 2.768 2.768

31 Helpfinancial HelpF 2.618 2.618

32 pujcky-nemovitosti.cz PN 2.482 2.482 2.482

33 Vitacredit VC 2.318 2.318

34 fastpujcka.cz/ FP 2.068 2.068 2.068

35 Pronto Credit PC 1.9 1.9

36 RICKABYS RICK 1.6 1.6 1.6

37 nasepujcka.cz/ NP 1.168 1.168 1.168

38 pujcky-bez-banky.cz PBB 1.168 1.168

39 mojepujcka.cz MP 1.018 1.018

40 bezregistru.cz BR 0.968 0.968 0.968

41 aaapujcky.eu AAA 0.868 0.868 0.868

42 damivam DIV 0.868 0.868

43 lehkapujcka.cz LP 0.868 0.868

44 petrovapujcka.cz PP 0.868 0.868 0.868

45 promapujcky.cz/ PromC 0.868 0.868 0.868

46 zlata-pujcka.cz ZP 0.868 0.868 0.868

47 Fiusit Fiusit 0.7 0.7 0.7

48 bezbanky.cz BB 0.568 0.568 0.568

49 bezzastavy.cz/ BZ 0.568 0.568 0.568

50 hfs.cz/ HFS 0.568 0.568 0.568

51 http://ipujckabezregistru.cz/ IPBR 0.568 0.568 0.568

52 Ihned-pujcka.cz ihned 0.568 0.568 0.568

53 naobcanku.org NO 0.568 0.568 0.568

54 nebankovni-pujcka-bez-registru.cz/ NPBR 0.568 0.568 0.568

55 nejlepsi-pujcka.cz NejP 0.568 0.568

56 prijemne-penize.cz Pr-p 0.568 0.568

57 pujckabez.cz PB 0.568 0.568

58 pujckapenize.cz Ppen 0.568 0.568 0.568

59 schvalime.cz SCHV 0.568 0.568 0.568

60 uverovapohotovost uverP 0.568 0.568 0.568

61 poctive-pujcky.717.cz/ PP717 0.3 0.3 0.3

62 hotpujcka.cz/ HotP 0 0 0

63 I-peníze IP 0 0 0

64 operativnipujcka.cz/ OP 0 0 0


