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Úvod 
 

Za dluh označujeme stav, kdy jsme povinni něco někomu vrátit zpět. Nejčastěji           

a nejraději si půjčujeme peníze. V dnešní době dluží peníze skoro každý, kam se 

podíváme. A lidé se za své dluhy už nestydí, naopak, žít s dluhem berou jako součást 

normálního života této hektické doby. Zvykli jsme si mít všechno a hned, na splátky 

máme auto, dům, vybavení domácností, dovolené, dárky na Vánoce. 

Jenže půjčit si peníze a s radostí si užívat nově nabitého majetku je jedna věc,  

zodpovědně platit pravidelné splátky věc druhá. Stále častěji přeceňujeme své finanční 

schopnosti, úroky se nabalují, čas letí a najednou chtíc nechtíc otevíráme dveře 

exekutorovi. Tak jak poslední dobou sílí možnosti a tlak na spotřebitele využít úvěru na 

splnění svých přání, tak se stupňuje i odborná pomoc zadluženým občanům. Více než 

kdykoliv jindy se pořádají semináře, konference a vydávají se brožury a publikace            

o praktických informacích související s dluhovou problematikou.  

 

Cílem diplomové práce je analyzovat zadluženost českých domácností. Zjistit, za 

co domácnosti utrácejí nejvíce, jaké typy úvěrů nejčastěji využívají. Které faktory 

ovlivňují domácnosti při rozhodování o půjčce a jak si stojíme v porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi. Stanoveného cíle chci dosáhnout porovnáváním dostupných dat. 

První kapitola nastiňuje obecně úlohu úvěru v ekonomice. Definuje peníze, které 

se stávají předmětem půjčky, a úrokovou sazbu, čili cenu půjčky. Charakterizuje 

bankovní systém a splátkové společnosti, které jsou jako nebankovní subjekty velmi 

významnými poskytovateli půjček. 

Druhá kapitola přibližuje rizika spojená se zadlužováním a jejich prevence. RPSN 

jako důležitý ukazatel konečné ceny půjčky stále více lidí nebere jako důležitý faktor a 

pak se dostávají do situace, kdy jediným řešením je vyhlášení osobního bankrotu. 

Záchranou se stávají sdružení, která, jak jinak než bezplatně, pomáhají občanům v této 

tíživé finanční situaci. Prevencí proti finanční nedisciplíně občanů jsou úvěrové registry. 

Třetí kapitola se zabývá konkrétní analýzou. Zaměřím se na celkovou zadluženost 

domácností, její vývoj v čase a faktory růstu. V další části pak rozdělení celkových úvěrů 

na dvě hlavní složky, hypoteční a spotřebitelské úvěry. Hypoteční úvěry rozeberu 

z pohledu bank, spotřebitelské úvěry z pohledu splátkových společností. V závěru třetí 

části se podívám na statistiku úvěrových registrů v České republice. 
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1. ÚVĚR A JEHO ÚLOHA V EKONOMICE 

 

1.1 Peníze 

 

V lidové mluvě dopadají peníze velice špatně. Slýcháme, že peníze jsou špinavé; 

když je někdo lakomý, tak se o něm řekne, že je „na peníze“; „na peníze“ je také ten, kdo 

se dře a podle všeho by neměl, protože na světě jsou důležitější věci než peníze. Jeden se 

pro peníze oženil, jiný se v penězích topí, kvůli penězům se vraždí, nenávidí sourozenci. 

Má se za to, že peníze lidi kazí. 

Podívejme se na peníze z ekonomického hlediska. Peníze a obchodní banky jsou 

nesporně srdcem fungování tržně orientované ekonomiky, neboť tato ekonomika je 

životně přímo závislá na fungování bankovního a vůbec celého finančního systému.  

 

1.1.1 Definice peněz 
 

Peníze plní tři funkce: 

- jako účetní jednotka kupní síly, tj. cen zboží a služeb; 

- jako platební prostředek mezi spotřebiteli, podniky a vládou; 

- jako prostředek uchování hodnoty.  

 

Za základní funkci peněz se považuje jejich funkce jako účetní jednotky kupní 

síly, tj. cen zboží a služeb. Odtud se odvíjí jejich funkce jako prostředku směny, v jejímž 

rámci peníze slouží k platbám za zboží a služby. Kromě toho musejí být peníze, pokud 

jsou dočasně vyřazeny z oběhu ve formě úspor, schopny uchovat si při dané cenové 

hladině svou kupní sílu, tzn. vystupovat ve funkci uchovatele hodnoty.  

 

1.1.2 Co jsou to peníze? 

 

Za peníze či peněžní zásobu se obecně považuje vše, co je běžně přijímáno jako 

zákonné platidlo.  
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Pojem neplnohodnotné peníze je společný název pro oběživo (tj. papírové peníze  

a neplnohodnotné kovové peníze) a účetní peníze. Účetní peníze jsou účetními zápisy na 

běžných účtech, termínových účtech a spořících účtech. Znamená to, že neplnohodnotné 

peníze jsou závazky centrální banky a závazky obchodních bank vůči klientům.  

 

Dnešními penězi nejsou pouze bankovky a mince. Dnes mají peníze především 

podobu zápisů na bankovních účtech. K jejich emisi nedochází ani ražbou v mincovnách, 

ani tiskem bankovek či státovek, ale zejména poskytováním bankovních úvěrů. Peníze 

dnes vznikají tím, že banka připíše určitou částku na účet klienta, aniž současně dojde 

k odepsání téže částky z účtu jiného klienta (v takovém případě se jedná o platby mezi 

klienty, při níž peníze nevznikají). Banky emitují peníze například každým poskytnutím 

úvěru. 

 

Peníze představují kupní sílu, která je ve vztahu s výdaji a produkcí zboží a služeb 

země. Očekávání budoucích změn cen také ovlivňují, kolik peněz si subjekty přejí držet 

na úkor držení ostatních aktiv (tj. ostatních finančních aktiv a reálných aktiv). Jestliže se 

například očekává  silná inflace, subjekty budou minimalizovat držbu téměř všech peněz. 

Výjimkou jsou takové peníze, které poskytují výnosy (snížené o zdanění) postačující ke 

kompenzaci očekávané ztráty kupní síly, způsobené zvyšováním cen. Takové peníze však 

v dobách silné inflace neexistují1. Jestliže naopak očekávají stabilní ceny, subjekty budou 

obecně držet více peněz v neprospěch ostatních finančních aktiv a reálných aktiv. Reálná 

aktiva jsou používána ve výrobě. Jsou to pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, 

minerální ložiska. Finanční aktiva jsou práva na výnosy z reálných aktiv. Jsou to zejména 

bankovní vklady a cenné papíry (akcie, dluhopisy)2. Očekává-li se dokonce deflace, 

držení peněz se stává velice lukrativním a držení ostatních finančních a reálných aktiv se 

minimalizuje, neboť držení i neúročených peněz je spojeno s kladnou reálnou 

výnosností.3  

 

 

                                                 
1 JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 744 s. ISBN 80-247-
0769-1. 
2 Holman, R. Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 709 s. ISBN  80-7179-891-6. 
3 Reálná výnosnost je definována jako rozdíl jmenovité výnosnosti investice po odečtení inflace v zemi 
měny investice. Nazývá se také reálnou úrokovou mírou. Například investice s výnosností 8 % při inflaci 3 
% má reálnou výnosnost 5 %. 
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1.2 Úrokové sazby 

 

Úrok je cenou, kterou požaduje věřitel na dlužníkovi za dočasné poskytnutí práva 

používat jeho kapitál. Pro dlužníka je úrok cenou, kterou musí zaplatit za dočasné 

používání zdrojů věřitele. Mezi věřitelem a dlužníkem existuje nevyhnutelně konflikt 

zájmů – věřitel se snaží dosáhnout maximální úrok, tj. maximální cenu a tím co nejvyšší 

výnos z kapitálu, dlužník naopak minimální úrok a tím co nejnižší náklady. Úrok jako 

cena kapitulu je tedy, stejně jako jiná cena, určen nabídkou a poptávkou.  

 

1.2.1 Úrokové míry a úrokové sazby 

 

Z kvantitativního hlediska je úrok rozdílem mezi výší úvěru a vrácenou částkou. 

Podíl úroku k zapůjčené částce je úroková míra, která je obvykle vyjadřována 

v procentech na roční bázi (p. a.). Úroková míra v jednotlivých konkrétních transakcích se 

nazývá úroková sazba. 

 

V kterémkoliv okamžiku existuje na peněžním a kapitálovém trhu určitá úroveň 

úrokových sazeb. Při investičních rozhodnutích nás pochopitelně zajímá nejen tato 

úroveň, ale i jejich struktura. Zatímco změny v úrovni úrokových sazeb vyrovnávají 

poptávku a nabídku po finančních zdrojích, relativní změny v jednotlivých úrokových 

sazbách vedou k přerozdělování zdrojů, více zdrojů je investováno do výnosnějších 

cenných papírů.  

 

1.2.2  Faktory ovlivňující úrokové sazby 

 

Úrokové sazby jsou ovlivněny nejen nabídkou a poptávkou, ale i celou řadou 

dalších faktorů:  

- inflací, rizikem, výší úvěru a dobou jeho splatnosti, změnami ve výši důchodů, 

úsporami, očekávaným výnosem různých investic, zdaněním, atd. 
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Pro příklad, zvýšení úspor bude znamenat zvýšení nabídky zdrojů na trhu kapitálu 

a  za jinak nezměněných podmínek povede k poklesu úrokových sazeb. Zvýšení poptávky 

po zdrojích povede naopak ke zvýšení úrokových sazeb. 

 

1.2.3 Nominální a reálné úrokové sazby 

 

U úrokových sazeb je velice důležité rozlišovat reálné a nominální veličiny. Podle 

České národní banky jsou nominální úrokové sazby takové sazby, které jsou uváděny 

explicitně ve smlouvách o úvěru, resp. vkladu. Naproti tomu reálné úrokové sazby jsou 

snížené o inflaci za dané období.  

 

Pokud deflování4 provádíme po skončení období půjčky nebo vkladu, jde o ex post 

přístup, v němž používáme skutečné oslabení reálné hodnoty částky během období půjčky 

resp. vkladu. Výsledkem jsou tzv. ex post reálné úrokové sazby. Pokud deflování 

provádíme přes končením období půjčky nebo vkladu, jde od tzv. ex ante přístup, v němž 

se používá očekávané oslabení reálné hodnoty částky. Výsledkem jsou tzv. ex ante reálné 

úrokové sazby. 

 

Za předpokladu nízkých nominálních úrokových sazeb a nízké skutečné resp. 

očekávané inflace lze deflování provést přibližně tak, že od nominální úrokové sazby 

odečteme skutečnou resp. očekávanou inflaci v období půjčky resp. vkladu. Přesný 

výpočet reálné úrokové sazby (pro jakékoliv hodnoty nominálních úrokových sazeb          

a inflace) uvádí Česká národní banka5:  

 

r = [(100 + R)/(100 + i) - 1]*100,                                                                     [1.1] 

 

kde  

r = reálná úroková míra (v %); 

R = nominální úroková míra (v %); 

i = skutečná resp. očekávaná inflace (v %). 

 

                                                 
4 Očišťování nominální úrokové sazby o inflaci. 
5 http://www.cnb.cz/cs/faq/urokove_sazby.html. 
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1.2.4 Úrokové sazby České národní banky 

 

Česká národní banka stanovuje v rámci své měnové politiky tři základní úrokové 

sazby: diskontní, lombardní a repo sazbu.  

Diskontní sazba je vlastně úrok z diskontního úvěru. Banky totiž mají možnost 

uložit přes noc u ČNB bez jištění svoji přebytečnou likviditu, když o to požádají 15 minut 

před uzávěrkou účetního dne v Zúčtovacím centru u ČNB. Minimální objem je 300 mil. 

Kč a dále celé násobky 100 mil. Kč. Takto uložená depozita jsou úročena diskontní 

sazbou, která proto obvykle představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových 

sazeb na peněžním trhu. Touto sazbou tedy ČNB ovlivňuje zprostředkovaně měnovou 

bázi. 

Lombardní sazba je úrok z lombardního úvěru. Tento typ úvěru je poskytován 

centrální bankou komerčním bankám proti zajištění zástavou cenných papírů. Banky si 

můžou přes noc od ČNB vypůjčit formou repo operace likviditu. Musí však o to požádat 

nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne v Zúčtovacím centru ČNB. Minimální 

objem stanoven není. Finanční prostředky v rámci tohoto úvěru jsou úročeny lombardní 

sazbou. Lombardní sazba představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových 

sazeb na peněžním trhu. 

Repo operace jsou hlavním měnovým nástrojem ČNB, kterým ovlivňují množství 

peněz v ekonomice. Banka stahuje měnu z oběhu prodejem svých cenných papírů (nebo 

pokladničních poukázek) a naopak ji do oběhu uvolňuje nákupem stejných cenných 

papírů. Obě strany se při této operaci zavazují, že po uplynutí doby splatnosti ČNB vrátí 

věřitelské bance zapůjčenou jistinu, která je zvýšená o dohodnutý úrok a věřitelská banka 

zase vrátí ČNB její cenné papíry. Základní doba těchto operací je 14 dní (proto se uvádí 

název dvoutýdenní repo sazba). Vyhlášená repo sazba slouží jako maximální limitní 

sazba, za kterou mohou být banky při repo operacích uspokojovány. 

 

V obr. 1.1 je uveden vývoj oficiálních úrokových sazeb České národní banky 

vyjádřené jako roční průměr. 
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Obr. 1.1 Vývoj úrokových sazeb ČNB od roku 1993 do roku 2007 (v %) 
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Zdroj: ČNB [únor 2008] 

 

 

1.3 Bankovní systém 

 

Banky jsou jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní 

ekonomice. Banky jsou ve své podstatě podniky, které mají ovšem ve srovnání s podniky 

v jiných odvětvích řadu specifických rysů. Na činnost bank se vztahují i v mnohém 

odlišná pravidla oproti obecné úpravě podniku. Bankovní systém tvoří ve většině zemí 

jedna centrální banka a souhrn bank působících v zemi, jejich vzájemné vztahy a vztahy 

k okolí (podnikovému sektoru, domácnostem, státu, zahraničí). 

 

1.3.1 Definice banky 

 

K vymezení pojmu banka je vhodné přistupovat ze dvou hledisek: 

- funkční hledisko – vychází z ekonomických funkcí a činností banky; 

- právní hledisko – je založeno na exaktním vymezení banky v příslušné právní 

normě. 
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Z funkčního hlediska je banka charakterizována jako druh finančního 

zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků 

mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.  

Funkční hledisko však jednoznačně nevymezuje, kdy je daný podnik bankou a kdy 

nikoliv. Proto musí existovat zcela jednoznačné právní vymezení banky, které je ukotveno 

ve speciálním zákoně. Český zákon o bankách6, vycházející při definici banky z příslušné 

směrnice EU7, stanoví, že banky musí splňovat následující čtyři základní podmínky: 

- jde o právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciové 

společnosti; 

- přijímají vklady od veřejnosti, přičemž vkladem se rozumějí svěřené peněžní 

prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. 

Přijímání vkladů od veřejnosti u nás ze zákona smějí provádět výhradně 

banky; 

- poskytují úvěry, za které se považují v jakékoli formě dočasně poskytnuté 

peněžní prostředky; 

- k výkonu bankovních činností mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká 

národní banka. K získání bankovní licence musí být ze strany žadatele splněny 

poměrně náročné podmínky stanovené ČNB. 

 

Prostředí pro činnost bank – bankovní prostředí – je zásadním způsobem 

vymezeno zákonem o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších 

předpisů), který stanoví podmínky pro vznik banky a její činnost, postupy a možnosti 

ČNB při řešení problémů vzniklých v bankách včetně jejich zániku. Bankovní prostředí je 

determinováno opatřeními  

 

1.3.2 Druhy bank 

 

Banky se liší druhem a rozsahem prováděných činností, právní formou, velikostí, 

územní působností atd. 

                                                 
6 Zákon č. 21/1992 o bankách. 
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu. 
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Struktura bank dané ekonomiky je poplatná hospodářským, legislativním               

a historickým podmínkám, které v minulosti vyvolaly jejich vznik a které průběžně 

ovlivňují jejich působení. 

Bankovní systém standardních tržních ekonomik rozeznávají následující druhy 

bank: 

- obchodní banky; 

- finanční instituce s omezenou bankovní licencí; 

- investiční banky; 

- banky se speciálními funkcemi; 

- ostatní bankovní subjekty. 

 

1.3.2.1 Obchodní banky 

Obchodní banky jsou nejvýznamnějším zprostředkovatelem na finančním trhu. 

Úvěry poskytované bankami jsou pro podniky, ale i další subjekty zcela nepostradatelným 

finančním zdrojem. Změny v nabídce úvěrů obchodních bank nebo změny v cenách úvěrů 

citelně ovlivňují růst ekonomiky a její hlavní indikátory – nezaměstnanost, inflaci apod.  

Obchodní banky lze členit do skupin podle různých hledisek, kterými mohou být: 

- velikost základního kapitálu (malé banky, střední banky, velké banky); 

- typ bankovní licence (banky s plnou bankovní licencí, banky s částečnou 

bankovní licencí); 

- převažující služby (univerzální banky, specializované banky); 

- právní postavení a charakter vlastnictví (státní peněžní ústavy, akciové 

společnosti, pobočky zahraničních bank); 

- způsob vzniku (transformací z jiných bank, založené jinými bankami, banky 

založené nebankovními investory, banky vzniklé fúzováním jiných bank). 

-  

1.3.2.2 Finanční instituce s omezenou bankovní licencí 

Jedná se o instituce disponující částečnou, velmi omezenou bankovní licencí       

na vybrané specializované operace. Mezi tyto instituce patří: 

- stavební spořitelny; 

- hypoteční banky; 

- úvěrové družstva. 
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Stavební spořitelny jsou instituce disponující licencí ČNB na účelový sběr vkladů 

a účelové poskytování úvěrů fyzickým i právnickým osobám za účelem řešení jejich 

bytové situace. Ke krytí takto poskytnutých úvěrů se využívají prostředky, které 

spořitelna získala z účelového stavebního spoření. Stát poskytuje každému takto 

spořícímu stavebníkovi adresou peněžní dotaci. Na státní podporu ze stavebního spoření 

má nárok každý fyzická osoba, která bude klientem stavební spořitelny po dobu nejméně 

6 let, nebo bude nejdříve po 2 letech čerpat úvěr ze stavebního spoření. Státní podpora 

představuje 15 % z ročně vložené částky, přičemž její maximální výše může dosáhnout 

3000 Kč za rok.8 

Hypoteční banky jsou takové banky, které disponují licencí na poskytování 

hypotečních úvěrů a emitování zástavních hypotečních listů.  

Úvěrová družstva jsou vysoce specializované družstevní instituce, které se 

zabývají sběrem depozit od svých členů a využíváním získaných zdrojů za účelem krytí 

dočasných potřeb svých členů. 

 

1.3.2.3 Investiční banky 

Investiční banky jsou finanční instituce, které nakupují od veřejnosti, jiných bank 

a dalších účastníků finančního trhu dlouhodobé vklady, emitují dluhopisy a takto získané 

zdroje umísťují do střednědobých a dlouhodobých půjček. Investiční banky obchodují 

s cennými papíry, zprostředkovávají emise cenných papírů, spravují portfolia cenných 

papírů apod. V širším slova smyslu lze za investiční banky považovat banky, v jejích 

aktivních a pasivních obchodem převažují obchody s delší dobou splatnosti. 

 

1.3.2.4 Banky se speciálními funkcemi 

Vznik a činnost těchto bank se váže na účelovou podporu vybraných činností        

a sfér národního hospodářství s cílem akcelerovat rozvoj ekonomiky. Jde zejména            

o následujíc směry pomoci: 

- podpora obnovy – Česká konsolidační agentura, která spravovala nesplácené 

úvěry především velkých bank, byla zrušena k 31.12.2007; 

                                                 
8http://www.mesec.cz/texty/statni-podpora/ [leden 2008]. 
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- podpora exportu – prostřednictvím např. aktivit České exportní banky 

zaměřených na krátkodobé a střednědobé úvěrování exportérů, odkup jejich 

pohledávek, půjčky zahraničním dovozcům apod.; 

- podpora malých podniků; 

- podpora zemědělství a ekologie a rozvoje. 

 

1.3.2.5 Ostatní bankovní subjekty 

Soustavu českých bank doplňují další instituce, které nemají bankovní charakter 

ani bankovní licenci. Jsou obvykle zřizovány samotnými bankami pro uskutečňování 

takových činností, které jednotlivé banky buď nemohou zvládnout, nebo je to pro ně 

neefektivní. Do této kategorie patří například: 

- Česká bankovní asociace; 

- Svaz bank a pojišťoven; 

- Bankovní institut  vysoká škola, a. s.; 

- Časopis Bankovnictví. 

 

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním 

názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí Česká bankovní 

asociace jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících 

v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.  

 

Svaz bank a pojišťoven byl založen 2 .4. 1992 jako 

sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví – 

bank, jejichž základním cílem je hájit společné zájmy členů svazu 

zejména v sociální oblasti. Sdružuje ty banky, ve kterých působí odbory a které podepisují 

kolektivní smlouvy. 

Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) vznikla           

na základně rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže                    

a tělovýchovy ČR ze dne 14. 6. 1999 jako první soukromá vysoká 

škola v České republice. 9 V oblasti vzdělávání se BIVŠ zaměřila 

na vytvoření systému profesně orientovaného vzdělávání zejména 

pro oblast bankovnictví a vůbec finanční sféry. V roce 2001 vstoupila do BIVŠ německá 
                                                 
9 Rozhodnutí č. 230003/99-30. 
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vzdělávací společnost holdingového typu COGNOS AG a tím se BIVŠ stala první 

soukromou vysokou školou v České republice se strategickým zahraničním partnerem. 

 

Časopis Bankovnictví je odborný bankovní časopis vydávaný Českou národní 

bankou. Je to měsíčních zaměřený především na vyšší a top management.  

 

1.3.3 Bankovní úvěrové produkty 

 

Úvěry zpravidla představují nejvýznamnější produkt bank. Tvoří největší podíl 

v aktivech bankovní rozvahy a významně se podílí na celkových příjmech banky.           

Na druhé straně jsou úvěry zároveň hlavním zdrojem rizika. Bankovní úvěr plní jak 

makroekonomickou, tak i mikroekonomickou funkci. 

 

Makroekonomická funkce úvěru 

Je spojena s bezprostředním účinkem úvěrů na peněžní stabilitu dané ekonomiky. 

Tento účinek se projevuje hlavně ve třech následujících rovinách: 

- prostřednictvím bankovního úvěru jsou uváděny peníze do oběhu a z oběhu 

opět stahovány; 

- bankovní úvěr je nástrojem k přerozdělování disponibilních zdrojů mezi 

subjekty s nadbytkem zdrojů na jedné straně a deficitem zdrojů na straně 

druhé; 

- na základě bankovního úvěru dochází k tzv. úvěrové emisi, respektive k emisi 

bezhotovostních peněz. 

 

Mikroekonomická funkce 

Mikroekonomická funkce úvěru spočívá v tom, že prostřednictvím úvěru nabývají 

jeho příjemce finanční zdroje, které jim umožňují hospodárnou produkci, spotřebu           

a investice. V tomto smyslu mají úvěry důchodový účinek, rozšiřují důchody a vytváří 

kupní sílu úvěrovaných subjektů. 
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1.3.3.1 Druhy úvěrů 

Bankovní úvěry lze členit z různých aspektů. Výsledkem jsou různé kategorie 

úvěrů, které usnadňují bankám posuzování jednotlivých rysů úvěrů, stanovení podmínek 

jejich poskytování, určení úrokových sazeb a zajištění adekvátního finančního krytí. 

 

Podle doby splatnosti dělíme úvěry na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé       

(od 1 do 4 let) a dlouhodobé úvěry (nad 4 roky). 

Podle zajištění dělíme úvěry na kryté (banka vyžaduje jištění věcí movitou           

či nemovitou) a nekryté (jsou poskytnuty jen bonitním klientům). 

 

Podle metody úvěrování rozlišujeme úvěry s jednorázovým poskytnutím, 

s variabilním čerpáním (kontokorentní úvěry) a s opakovaným poskytováním úvěru 

(revolvingové úvěry). 

 

Podle účelu: 

- Spotřební úvěry – úvěry poskytovány formou úvěrového rámce na běžném 

účtu klienta. Klient může do tohoto rámce čerpat úvěr zcela automaticky         

a úrok platí pouze za skutečně čerpaný úvěr. 

- Provozní úvěry – mají podobu revolvingových úvěrů, které jsou vedeny         

na zvláštním úvěrovém účtu. Slouží k financování běžného provozu firmy, 

jsou jimi financovány zejména krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. 

- Sezónní úvěry – úvěrování zemědělských subjektů. 

- Investiční úvěry – účelová půjčka, kterou poskytne banka firmě za účelem 

nákupu nebo renovace dlouhodobého aktiva, např. modernizace strojového 

zařízení nebo nákup nemovitosti. Splatnost takového úvěru se pohybuje 

v desítkách let. 

- Překlenovací úvěry – slouží k rychlému získání finančních prostředků               

a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr 

ze stavebního spoření. Může být vhodnou alternativou k hypotečnímu úvěru – 

bývá přidělen rychle a může být čerpán i ve vysokých částkách. Na poskytnutí 

tohoto úvěru neexistuje právní nárok a klient musí   pro jeho získání splnit 

podmínky stanovené stavební spořitelnou. 
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- Hypoteční úvěry – je to úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno 

zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční 

úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva10. Dříve bylo možné 

hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice do nemovitostí na území ČR, 

na jejich výstavbu či pořízení. Nyní již tato podmínka zákonem daná není        

a hypoteční úvěry jsou vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí.  

- Importní úvěr – tento typ úvěru slouží jako překlenovací úvěr. Poskytuje 

dovozci-dlužníkovi finanční prostředky na zaplacení zboží. Jako zástava proti 

úvěru slouží samotné importované zboží. 

- Exportní  úvěry – je to úvěr poskytován bankou dodavatele bance odběratele 

nebo přímo odběrateli až do výše 100 % hodnoty obchodního kontraktu 

uzavřeného mezi tuzemským dodavatelem a zahraničním partnerem. Uvedené 

úvěry slouží výhradně k financování vývozu zboží a služeb původem z ČR. 

 

1.3.4 Český bankovní systém 

 

Bankovní systém v ČR jako členské země EU je determinován principy, které jsou 

obsaženy ve směrnicích EU upravujících činnost bank a celého bankovního systému. 

Je založen na systému dvoustupňové univerzálního bankovnictví s existencí 

určitých specializovaných bank. Dvoustupňový bankovní systém je založen                    

na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální 

banka, a mikroekonomickém funkce, která je doménou sítě komerčních bank.  

Základní složkou českého bankovnictví jsou univerzální banky, mezi nimiž svým 

podílem dominují tři velké banky: Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní 

banka, a. s. a Komerční banka, a. s. Za specializované banky lze považovat stavební 

spořitelny. Kromě toho působí v ČR další specializované banky, které se záměrně 

omezují na určitý druh bankovní činnosti, např. Českomoravská záruční a rozvojová 

banka nebo Česká exportní banka. V tab. 1.1 a tab. 1.2 je uveden seznam bank ke dni     

28. 2. 2008 rozdělených podle podílu české a zahraniční účasti na základním kapitálu. 

 
 
 

                                                 
10 Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem vstupu ČR do EU, tj. 1. 5. 2005. 
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Tab. 1.1 Banky s převážně českou účastí na základním kapitálu 
Název banky 
Česká exportní banka, a.s. 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.  
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 
HYPO stavební spořitelna a.s.  
Hypoteční banka, a.s.  
J&T BANKA, a.s.  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
Zdroj: ČNB [únor 2008] 

 

Tab. 1.2 Banky s převážně (více než 50 %) zahraniční účastí na základním kapitálu 
Název banky 
Banco Popolare Česká republika, a.s. PPF banka a.s. 
BAWAG Bank CZ a.s. Raiffeisenbank a. s. 
Česká spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
Československá obchodní banka, a.s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
eBanka, a.s. Volksbank CZ, a.s. 
GE Money Bank, a.s. Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 
Komerční banka, a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 
Zdroj: ČNB [únor 2008] 
 

Obr. 1.2 zobrazuje, jak se vyvíjel počet bank v Československé republice, 

resp. České republice od roku 1990. Čísla zobrazují celkový počet bank, jak s převážně 

českou účastí, tak i banky s převážně zahraniční účastí.  

 

Obr. 1.2 Vývoj počtu bank v ČR od roku 1990 do roku 2007 
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Dnem 1. 1. 1990 zahájilo svou činnost 5 bank. Všech 5 bank bylo s rozhodující 

českou účastí na kapitálu, z toho 4 byly státní peněžní ústavy, 1 banka se státní účastí. 

První banky s rozhodující zahraniční účastí zahájili svou činnost během roku 1991. K 30. 

9. 2007, kdy proběhla poslední aktualizace počtu bank, působí v ČR celkem 38 bank, 8 

bank s rozhodující českou účastí, 30 bank s rozhodující zahraniční účastí. K tomuto dni 

ČNB eviduje také 31 bank bez bankovní licence. Jde o banky, které jsou v likvidaci nebo 

konkurzu (např. Agrobanka, Union banka, Velkomoravská banka), ve fůzi s jinou bankou 

(Poštovní banka, Foresbank, Erste Bank Sparkassen, v procesu transformace na 

nebankovní subjekt (Konsolidační banka) nebo které ukončili svou činnost (IP banka). 

 

1.3.5 Spotřebitelský úvěr 

 

V následující subkapitole si přiblížíme podstatu spotřebitelského úvěru.              

Na zadluženosti českých domácností se kromě hypotečních úvěrů podílí také 

spotřebitelské úvěry. A jejich významnost spolu s lehkou dostupností roste. 

 

1.3.5.1 Co je spotřebitelský úvěr a kdo jsou jeho účastníci 

Spotřebitelské úvěry poskytují jednak komerční banky, ale i splátkové                   

a leasingové společnosti v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé potřeby. 

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich 

nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování 

různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či 

rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr neúčelový, může jej klient využít k libovolnému 

účelu. 

Všichni účastníci se musí pohybovat v rámci legislativně vymezených pravidel. 

Podmínky spotřebitelského úvěru upravuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých 

podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., který 

byl přijat parlamentem dne 17. srpna 2001. Tento zákon upravuje některé podmínky 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, v souladu s právem Evropských 

společenství. Podle tohoto zákona se spotřebitelským úvěrem rozumí poskytnutí 

peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě 

najaté věci, za které je povinen spotřebitel platit. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při 
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uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch 

je spotřebitelský úvěr sjednáván. Věřitelem je fyzická nebo právnická osoba poskytující 

spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení 

takových osob. 

 

Dále tento zákon přesně vymezuje smlouvy, na které se nevztahuje, požadavky   

na smlouvu11, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a důsledky porušení povinností. 

Např. nesplňuje-li smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru náležitosti uvedené v § 4 

tohoto zákona, pokládá se spotřebitelský úvěr za úvěr úročený ve výši diskontní sazby 

platné v době uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel má nárok splatit 

úvěr před dobou stanovenou ve smlouvě. V takovém případě má spotřebitel nárok           

na snížení plateb o takovou částku, aby splacením úvěru před dobou splatnosti nezískal 

žádný z účastníků nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. 

 

1.3.5.2 Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru  

Jednoznačnou a největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení 

současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde o rozdělení jednorázové platby     

na několik menších částí. Ale spotřebitelský úvěr má i své nevýhody, kterými jsou: 

- přeplacení půjčené částky (půjčená částka + úrok); 

- prokázání pravidelného příjmu a jeho výše; 

- časová náročnost při vyřízení; 

- požadavek bank na spoustu různých potvrzení a dokladů; 

- potřeba ručitele nebo ručení jiným majetkem. 

 

1.3.5.3 Potřebné doklady 

Při žádosti o úvěr se musí prokázat příjmy a případně příjmy spolužadatelů, 

spoludlužníků a ručitelů předložením většinou těchto dokladů. Nejlepší je se informovat 

s žádostí o spotřebitelský úvěr přímo u banky, obvykle jsou to ty doklady: 

- potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu                

za poslední 3 měsíce včetně potvrzení, které vylučuje zkušební lhůtu nebo 

jednání o ukončení pracovního poměru; 

                                                 
11 Zákon č. 321/2001 Sb. § 4 Některé požadavky na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. 
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- výplatních páska za poslední 3 měsíce potvrzená zaměstnavatelem; 

- přiznání k dani z příjmu fyzických osob - typ A, resp. typ B za poslední celý 

rok v případě příjmu ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů a potvrzení o 

zaplacení daní vydané místně příslušným finančním úřadem; 

- prokázání minimálního měsíčního příjmu na účtu u banky za poslední              

3 měsíce. 

 

Při žádosti se musí většinou předložit dva doklady za účelem prokázání totožnosti. 

Obvykle je to občanský průkaz a jako další  rodný list, cestovní pas, průkaz zdravotní 

pojišťovny nebo index (průkaz studenta VŠ). Velké množství bank neakceptuje jako 

druhý doklad řidičský průkaz. Podmínky poskytování spotřebitelského úvěru má však 

každá společnost nastavena individuálně. 

 

Spotřebitelské úvěry zažívají v České republice boom. A proč tak roste zájem        

o tuto formu půjčky? Důvod je jasný. Získat v poměrně krátké době finanční prostředky 

na pokrytí nečekaných výdajů je pro mnohé občany velkým lákadlem. Půjčit si peníze    

na cokoliv se v dnešní době dá skoro „na každém rohu“ a samy společnosti se předhánějí 

v tom, kdo nabídne klientovi „výhodnější“ půjčku. Snad nejviditelnější boj o klienta lze 

vidět u splátkových společností. 

 

1.4 Splátkové společnosti 

 

„U nás půjčka po telefonu!“ „Půjčíme Vám na cokoliv!“ „S námi na to máte!“ To 

jsou jen některé slogany z výčtu ostatních „lákadel“ nejen splátkových společností, ale      

i ostatních poskytovatelů rychlých půjček. Splátkový prodej se v posledních letech stal 

oblíbeným způsobem financování nákupu.  

 

1.4.1 Splátkový prodej 

 

Tento způsob pořízení zboží nebo služeb má tu výhodu, že jeho zaplacení lze 

rozložit do delšího časového období, znamená menší jednorázové finanční výdaje, ale 



 19 

obvykle bývá vykoupen vysokými úroky. Splátkové společnosti nabízejí nákup na splátky 

prostřednictvím sítě spřízněných prodejců jako jednu z možností získání zboží. Místo, aby 

klient zaplatil celou cenu zboží v hotovosti, odevzdá hotově pouze určitou procentní část 

ceny zboží, tzv. akontaci. Zbytek pak splácí v pravidelných splátkách. 

Od klasického bankovního spotřebitelského úvěru se liší tím, že hned při koupit 

zboží musí klient splátkové společnosti zaplatit akontaci. A narozdíl od leasingu se hned               

po převzetí financovaného předmětu a zaplacení první navýšené splátky stává kupující 

vlastníkem předmětu. 

 

1.4.1.1 Podmínky získání úvěru  

K podepsání smlouvy se splátkovou společností je potřeba být občanem České 

republiky a být starší 18 let. 

 

Doklady potřebné k vyřízení úvěru: 

- občanský průkaz; 

- doklad o příjmu (nesmí být starší jednoho měsíce) 

� potvrzení o výši příjmů (u zaměstnance), 

� výměr důchodu (u důchodce), 

� živnostenský list spolu s daňovým přiznáním za poslední zdaňovací 

období (u podnikatele); 

- doklad pro ověření adresy (výpis z bankovního účtu, doklad o zaplacení SIPO, 

vyúčtování za telefon, plyn, elektřinu, nájem, apod.). 

 

Během splácení úvěru musí klient nahlásit změny v údajích, např. trvalého 

bydliště, zaměstnavatele, telefonního čísla uvedeného ve smlouvě, změnu jména nebo 

příjmení, čísla občanského průkazu, čísla bankovního účtu, způsob platby a další. 

 

1.4.2 Splátkové společnosti 

 

V České republice působí asi dvě desítky splátkových společností. Všechny tyto 

společnosti poskytují klientům úvěrové služby ve formě spotřebitelských půjček               

a leasingu, některé společnosti nabízí ke svým službám také kreditní karty a pojištění.  
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Konkrétnějším popisem jednotlivých činností a produktů vybraných splátkových 

společností se budu zabývat ve třetí části práce. 

 

V tab. 1.3 je uveden seznam tuzemských splátkových společností. 

 

Tab. 1.3 Tuzemské splátkové společnosti působících na konci roku 2007 
Seznam tuzemských splátkových společností 

CETELEM ČR                        Leasing České spořitelny, a.s.       
CAC Leasing                           Omnipol, a.s.                         
Credium                               Profin, a.s.                            
ČSOB Leasing, a.s.               Raiffeisen-Leasing, s.r.o.   
ESSOX Leasing, s.r.o.      S MORAVA, a.s.           
GE Money Auto, a.s.           SINCOM Leasing, a.s.    
GE Money Multiservis, a. s. Standard consumer finance   
Hewlett-Packard Praha             ŠkoFIN, s.r.o.                   
Home Credit, a.s.                       Toyota Financial Services Czech, s.r.o.  
IVA Leasing, s.r.o.                   Východočeská leasingová, s.r.o. 
KV-leasing, a.s.   
Zdroj: www.finance.cz [únor 2008] 

 

 

1.5 Dílčí závěr 

 

Peníze hrají v dnešní moderní společnosti důležitou roli. Všechno zboží a služby, 

které jsou lidem k dispozici, mají svou hodnotu vyjádřenou v penězích. A pokud se stane, 

že na onen vytoužený dům snů nebo exotickou dovolenou nedisponujeme dostatečným 

finančním obnosem, jsou tu instituce, které nám naše požadavky můžou splnit. A nemusí 

se ani jednat o nákladná přání. Stačí, aby se nečekaně pokazila lednička a než člověk 

našetří na novou, raději zajde do banky nebo navštíví některou ze splátkových 

společností, které mu rádi pomůžou s uspokojením jeho potřeby. 

O tom, jak nebezpečné může být půjčovat si „ve velkém“ a „na všechno“ 

vypovídá následující kapitola zaměřená na rizika spojená se zadlužováním a možnosti 

ochrany proti těmto rizikům. 
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2. RIZIKA SPOJENÁ SE ZADLUŽOVÁNÍM A JEJICH 

PREVENCE 

 

 

Lidé, kteří se zadlužují, často nemají ponětí, co může následovat v případě 

neplacení jejich závazků. Velmi často podceňují své finanční možnosti tím, že neví, kolik                    

ve skutečnosti zaplatí navíc. Tím, že lidé neznají přesnou výši roční procentní sazby 

nákladů (RPSN) dochází v některých případech k exekuci nebo prohlášení o osobním 

bankrotu. Existují však organizace, které občanům poskytují poradenství, jak zvládnout 

splácení svých dluhů a jak se nedostat do situace, kdy jednu půjčku splácíme druhou 

půjčkou. 

A právě aby nedocházelo k této situaci, existují  tzv. úvěrové registry. Věřitelé 

seskupení v těchto registrech mají přístup k informacím o finanční situaci jejich klientů, 

což napomáhá k transparentnějšímu poskytování dalších půjček a zamezení vzniku 

dluhové spirály u klientů. 

 

 

2.1 Roční procentní sazba nákladů 

 

Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN) je číslo, které má umožnit 

spotřebiteli porovnat výhodnost a nevýhodnost daného úvěru oproti ostatním nabídkám. 

Je to poměr toho, co všechno zaplatíme za to, abychom půjčku dostali, vůči částce, kterou 

jsme si půjčili. Jinak řečeno, jedná se o procento z dlužné částky, které spotřebitel zaplatí 

během období jednoho roku navíc, včetně veškerých poplatků spojených s vyřízením       

a správou úvěru.  

Poskytovatel úvěru je v České republice od 1. ledna 2002 ze zákona č. 321/2001 

Sb., o některých podmínkách poskytování spotřebitelského úvěru povinen uvádět           

ve smlouvě o spotřebitelský úvěr i RPSN. Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je 

jím poskytovaný úvěr úročen diskontní sazbou ČNB, která je ze všech úrokových sazeb 

nejnižší. 
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Nejen občané, ale bohužel i některé média nevědí, že existuje rozdíl mezi RPSN         

a roční úrokovou sazbou. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. RPSN na rozdíl            

od úrokové sazby (viz kapitola 1.2) zahrnuje veškeré platby nákladů spojené s úvěrem. 

Česká obchodní inspekce12 uvádí jako další náklady úvěru tyto položky: 

- poplatky vážící se k uzavření smlouvy (administrativní poplatky); 

- poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr; 

- poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru; 

- poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud 

jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení; 

- platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, 

která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho 

invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti; 

- odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem 

leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává 

vlastníkem předmětu leasingu); 

- a další. 

 

2.1.1 Výpočet RPSN 

 

Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá 

současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků 

apod.). Jedná se o takové i, pro které platí následující rovnice13: 
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kde 

- K je pořadové číslo půjčky téže osoby; 

- K´ je číslo splátky; 

- AK je výše půjčky číslo K; 

                                                 
12 http://www.coi.cz/internet/(0n53rg45yadm4q55uszu1red)/default.aspx [únor 2008]. 
13 Jak uvádí příloha zákona č. 321/2001 Sb. 



 23 

- A´K´ je výše splátky číslo K´; 

- Σ značí celkový souhrn; 

- m je číslo poslední půjčky; 

- m´ je číslo poslední splátky; 

- tK je interval vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku ode dne půjčky         

č. 1 do dnů následných půjček č. 2 až m; 

- tK' je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1     

do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´; 

- i je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je 

možno vypočítat (buď algebraicky nebo numericky opakovanými 

aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice 

známy buď ze smlouvy nebo odjinud. 

 

Jak uvádí Česká obchodní inspekce na svých internetových stránkách14, spočítat 

výši RPSN podle výše uvedeného vzorce je náročné, proto pro jednodušší výpočet RPSN 

doporučuje využití některého z druhů úvěrových kalkulaček (v závislosti na počtu a výši 

jednotlivých splátek).  

Obr. 2.1 zobrazuje jednoduchou verzi kalkulačky, kdy všechny splátky mají 

stejnou výši a probíhají v konstantních intervalech a počet jednorázových nákladů spojený 

s půjčkou není vyšší než pět.  

 

Obr. 2.1 Jednoduchá úvěrová kalkulačka 

 
Zdroj: http://www.coi.cz/internet/(0n53rg45yadm4q55uszu1red)/default.asp [únor 2008] 

 

                                                 
14 http://www.coi.cz/internet/(0n53rg45yadm4q55uszu1red)/default.aspx [únor 2008]. 
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Výše půjčky je výše zapůjčené částky na počátku v Kč, Výše splátky je výše 

splátky v Kč, Počet splátek je celkový počet splátek, kterými se uhrazuje vypůjčená 

částka, Periodicita splátek udává, v jakých intervalech jsou splátky placeny, tj.                

v týdenních, měsíčních, čtvrtletních, půlročních, ročních nebo dvouletých (možnost 

výběru) a Dnů od půjčky znamená interval ode dne půjčky do dne úhrady jiných 

nákladů. 

Obr. 2.2 zobrazuje tabulku výpočtu RPSN v případě, že úvěr je splácen 

v nepravidelných splátkách a umožňuje do výpočtu započítat úhradu dalších nákladů, ať 

již periodicky se opakujících nebo nepravidelných. Tato tabulka umožňuje zadat až 130 

jednotlivých splátek. Pro ukázku jsem zvolila pouze 7 splátek, kompletní kalkulačka se 

130 splátkami je k dispozici na níže uvedeném zdroji.  

 

Obr. 2.2 Obecná úvěrová kalkulačka 

 
Zdroj: http://www.coi.cz/internet/(0n53rg45yadm4q55uszu1red)/default.aspx [únor 2008] 

 

Výše půjčky je výše zapůjčené částky na počátku v Kč, jako Délka roku je 

možno zadat 365, 366, popřípadě 365,25 dne. Výše splátky je výše splátky v Kč              

a položka Dnů od půjčky znamená interval ode dne půjčky do dne úhrady jiných 

nákladů. 

 

Roční procentní sazba nákladů tedy udává procento z dlužné částky, které 

zaplatíme navíc během jednoho roku včetně započtení veškerých poplatků spojených 

s úvěrem. Je tedy přesnější a konkrétnější než roční úroková sazba. Úrok ukazuje pouze 

cenu půjčky, kdežto RPSN v sobě zahrnuje i náklady.  

V rámci zvyšování ochrany spotřebitele existuje v České republice od 1. ledna 

2002 povinnost RPSN ve smlouvách o půjčkách a úvěrech uvádět (s určitými výjimkami). 

V praxi to však vypadá tak, že RPSN bývá uváděno tím nejmenším písmem nebo 

poskytovatelé půjček používají formu RPSN od...,  kdy uvedou samozřejmě tu nejnižší 
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míru. Spotřebitelé tak nemají přesné informace o tom, kolik zaplatí navíc,                          

a až po podepsání smlouvy zjišťují, že splátky jsou nad jejich rámec možností. O tom, co 

se stane, když výše splátek přeroste spotřebitelům „přes hlavu“, informuje následující 

kapitola. 

 

 

2.2 Osobní bankrot 

 

Vyhlásit osobní bankrot a zbavit se tak svých dluhů se zdá být pro dlužníky 

lákavou představou a vysvobozením. V České republice platí od 1. ledna 2008 zákon      

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

stávající zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání), který má pomoci zadluženým 

občanům nepodnikatelům zprostit se povinnosti úhrady svých dosavadních dluhů. Není to 

však zdaleka tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, zadlužený občan musí splnit 

zákonem stanovené podmínky a cesta k vytouženému oddlužení je mnohdy více než 

trnitá. 

 

2.2.1 Předmět a subjekty nového zákona 

 

Předmětem úpravy tohoto zákona je dle § 1 především řešení úpadku a hrozícího 

úpadku dlužníka soudním řízením pomocí některého ze stanovených způsobů tak, aby 

došlo k uspořádání majetkových vztahů vůči věřitelům. 

Dlužníkem je podle § 3 odst. 1 tohoto zákona občan, který není podnikatelem, má 

více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky 

není schopen plnit. 

 

Tak jako jiné zákony, i tento má své výjimky ve smyslu vyloučení působnosti           

na některé subjekty. Podle § 6 odst. 1 se jedná o stát, územní samosprávní celek, Českou 

národní banku, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Fond pojištění vkladů, Garanční 

fond obchodníků s cennými papíry, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, 
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veřejnou vysokou školu nebo právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní 

samosprávní celek převzal její dluhy. 

 

Podle § 9 insolvenčního zákona jsou procesními subjekty insolvenční soud, 

insolvenční správce, dlužník, věřitelé, státní zastupitelství a likvidátor dlužníka.  

Insolvenční soud vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních 

subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících.15 Insolvenční správce je osoba, 

která jedná svým jménem na účet dlužníka. Tento správce je zapsán v seznamu 

insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dlužník jako jediný 

podává návrh na povolení oddlužení v případě hrozícího úpadku. Věřitelskými orgány i 

nadále zůstává schůze věřitelů a věřitelský výbor. Schůze věřitelů volí a odvolává členy 

věřitelského výboru. Mezi nová významná oprávnění schůze věřitelů patří to, že 

v zákonem stanovených případech rozhoduje o formě řešení úpadku, tj. zda bude úpadek 

řešen konkurzem, reorganizací nebo oddlužením.16 Věřitelský výbor chrání společný 

zájem věřitelů a ustanovuje se v případě více než 50 věřitelů, členy stanovuje schůze 

věřitelů (nejméně 3 a nejvýše 7 členů) a měly by zde být zastoupeny všechny skupiny 

věřitelů podle povahy pohledávek. Státní zastupitelství může podat opravný prostředek 

proti rozhodnutí insolvenčního soudu a likvidátor dlužníka vykonává pravomoce nad 

rámec insolvenčního správce.17 

Nově se také zavádí pojem insolvenční rejstřík, což je veřejný informační systém,      

ve kterém se zveřejňuje seznam insolvenčních správců, dlužníků a insolvenčních spisů. 

Spravuje ho Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

 

Způsob úpadku nebo hrozícího úpadku stanovující § 4 může být řešen konkurzem, 

reorganizací, oddlužením nebo zvláštními způsoby řešení úpadku. 

 

Konkurz v rámci nové právní úpravy zůstává stejný. I nadále se jedná o likvidační 

formu řešení úpadku, který spočívá na poměrném uspokojení zjištěných pohledávek 

věřitelů z výnosu zpeněžením majetkové podstaty. Reorganizace je alternativou konkurzu 

pro případ řešení úpadku dlužníků-podnikatelů provozujících zpravidla velký podnik. 

                                                 
15 § 10 Insolvenční soud. 
16 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/obchodni-pravo/novy-insolvencni-zakon-posili-
veritele/1000456/46539/ [únor 2008]. 
17 § 56 až 58, § 69 a § 70. 
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Třetím způsobem řešení úpadku je oddlužení (osobní bankrot), o kterém více 

v následujících odstavcích. 

 

2.2.2 Postup při oddlužení 

 

Postup při oddlužení upravuje Část II., Hlava V., § 389 až § 418 insolvenčního 

zákona. Insolvenční řízení se zahajuje dnem podání návrhu na povolení oddlužení spolu 

s insolvenčním návrhem k příslušnému krajskému soudu. Jak již bylo řečeno, návrh              

na povolení oddlužení podává pouze dlužník. Kromě obecných náležitostí podání 

(uvedené v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 42, odst. 418) musí návrh        

na povolení oddlužení dále obsahovat: 

- označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat; 

- údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech; 

- údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. 

 

Dále musí dlužník připojit k návrhu seznam majetku a seznam závazků a písemný 

souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění bude nižší 

než 30 % jeho pohledávky. Neobsahuje-li podaný návrh všechny náležitosti, vrací jej 

soud zpět osobě, která jej podala, s tím, že do 7 dnů musí být opraven nebo doplněn. 

Pokud se tak nestane, insolvenční soud vyhlásí na majetek dlužníka konkurz. 

 

Insolvenční soud může návrh na povolení oddlužení zamítnout, a to v případě, že: 

- sleduje nepoctivý záměr dlužníka; 

- hodnota plnění bude nižší než 30 % věřitelských pohledávek (neplatí 

v případě,  že s tím věřitelé souhlasí); 

- jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve 

rozhodnuto (návrh na povolení oddlužení lze podat je jednou); 

- výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka. 

 

O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, kteří přihlásili svou pohledávku                   

do insolvenčního řízení, prostou většinou hlasů podle výše jejich pohledávek. Neshodnou-

                                                 
18 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast1h4.aspx [únor 2008]. 
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li se, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud. Insolvenční soud pak následně 

rozhodne, zda dlužníkovi oddlužení umožní a schválí plán oddlužení, kterým je vázán jak 

dlužník, tak věřitelé. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, dlužníkův úpadek se 

řeší formou konkursu.  

 

Oddlužení lze provést dvěma způsoby, a to zpeněžením majetkové podstaty            

nebo plněním splátkového kalendáře. 

 

2.2.2.1 Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

V rozhodnutí, jímž insolvenční soud schvaluje oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty, uvede informaci o tom: 

- kdo je insolvenčním správcem; 

- který majetek, podle stavu ke dni vydání rozhodnutí, náleží do majetkové 

podstaty; 

- kteří nezajištění věřitelé souhlasili s tím, že hodnota plnění, kterou při 

oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky. 

 

Tento způsob oddlužení se podobá zpeněžení majetkové podstaty v konkursu s tím 

rozdílem, že do majetkové podstaty nenáleží majetek nabytý dlužníkem po zveřejnění 

rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku. Zjednodušeně řečeno dojde 

k prodeji dosavadního majetku dlužníka a nebude již postihován později získaný příjem 

(majetek). 

 

2.2.2.2 Oddlužení plněním splátkového kalendáře 

V rozhodnutí, jímž insolvenční soud schvaluje oddlužení plněním splátkového 

kalendáře, má dlužník povinnost platit po dobu 5 let věřitelům částku ze svého příjmu          

ve stejném rozsahu, v jakém by mohly být uspokojeny při výkonu rozhodnutí nebo              

při exekuci přednostní pohledávky.  

Po tuto dobu musí dlužník vykonávat výdělečnou činnost (v případě 

nezaměstnanosti o získání příjmu usilovat), hodnoty získané dědictvím nebo darem 

zpeněžit a jejich výtěžek použít jako mimořádnou splátku, oznámit všem subjektům řízení 

změny bydliště nebo zaměstnání a předložit jim přehled příjmů za uplynulých                   
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6 kalendářních měsíců vždy k 15. lednu a 15. červenci a hlavně nepřijímat na sebe nové 

závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. 

V tomto případě dlužníkovi majetek zůstává a naopak splácí prostřednictvím 

svých budoucích příjmů. Společným znakem obou možností je splacení alespoň 30 % 

dlužné částky a tzv. poctivé záměry dlužníka zbavit se svých závazků.  

 

Pokud dlužník poruší některé povinnosti vyplývající ze schváleného oddlužení, je 

insolvenční soud oprávněn zrušit oddlužení a prohlásit na majetek dlužníka konkurz. 

Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu 

oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od 

placení pohledávek zahrnutých v procesu oddlužování. Je-li hodnota splacených 

pohledávek menší než 30 %, může insolvenční soud přesto dlužníka osvobodit od placení 

pohledávek za předpokladu, že dlužník prokáže neúmyslné zavinění a že případný 

konkurz by jeho nezajištěným věřitelům nezajistil vyšší plnění. 

 

2.2.3 Zákon v praxi 

 

Nový zákon je v platnosti teprve dva měsíce a české soudy se začínají plnit 

žádostmi o vyhlášení osobního bankrotu. Podle internetového ekonomického serveru 

FinančníNoviny.cz „…bylo od počátku roku podalo návrh na oddlužení 349 lidí, ale 

schváleno bylo jen 51. Hlavním důvodem odmítnutí návrhu bylo špatné vyplnění 

formuláře nebo chybné vypracování dalších dokumentů. Nejvíce návrhů bylo v Ostravě 

(102), v Ústí nad Labem (82) a v Hradci Králové (48) “.19  

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, lidé vidí své oddlužení velmi jednoduše       

a zkresleně. Většina žádostí doručených k soudu je neúplných nebo špatně vyplněných, 

neobsahují zákonem stanovené náležitosti a přílohy. Nejčastěji žadatelé chybují v počtu 

podaných žádostí. Aby se jejich oddlužení řídilo insolvenčním zákonem, musí podat 

žádosti dvě, první o zahájení insolvenčního řízení a druhou o povolení oddlužení. Pokud 

podají pouze první žádost, oddlužení probíhá formou klasického konkurzu.20  

                                                 
19 http://www.financninoviny.cz/os-finance/index_view.php?id=300024 [duben 2008]. 
20 http://www.novinky.cz/clanek/134098-osobni-bankrot-muze-byt-nebezpecny-varuji-soudci.html [únor 
2008]. 
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Zákonodárci si jsou vědomi počátečních zmatků v uplatňování zákona v praxi,      

a proto na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.insolvencni-

zakon.justice.cz) můžeme najít nejen informace pro zadlužené a věřitele, ale také odkaz 

na insolvenční rejstřík a možnost stáhnout si formuláře, vzory a pokyny pro správné 

zahájení insolvenčního řízení.  

Od nového zákona si iniciátoři slibují především zefektivnění vymáhání 

pohledávek. A věřitelé tento zákon také vítají, umožňuje jim totiž alespoň částečné 

splacení jejich jinak těžko dobytných pohledávek. Problémem však prozatím zůstává, že 

lidé nejsou dosud dostatečně obeznámení se všemi podmínkami při uplatňování zákona. 

Jak uvádí jeden z autorů zákona Bohumil Havel na serveru idnes.cz, „je to nový zákon, 

vždy si na něj bude praxe zvykat a vždy budou vznikat problémy, které se časem vyřeší“.21 

A zadlužení občané si musí uvědomit, že „zbavení se“ svých dluhů s sebou přináší nemalé 

oběti, a to buď ve formě ztráty veškerého majetku, nebo příjmu na úrovni životního 

minima po dobu pěti let. 

 

 

2.3 Poradenství pro zadlužené občany 

 

Když člověk přecení své možnosti a neví, jak dál, vždy ocení odbornou radu. 

Radu, která by mu pomohla vyřešit tíživou situaci. A právě takové možnosti nabízí 

občanům občanské sdružení a občanské poradny. 

 

„Občané mají právo se svobodně sdružovat.“ Tak zní § 1 odstavec 1 zákona číslo 

83/1990 Sb. o sdružování občanů, který upravuje činnost občanských sdružení. Občanská 

sdružení jsou nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové organizace 

v České republice. Nevládní neziskové organizace jsou institucionalizované, soukromé 

společnosti, které nerozdělují zisk (případný zisk se použije na aktivity organizace), jsou 

samosprávné a hlavně dobrovolné.22 

Založit sdružení  může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a to ze dvou 

důvodů. Buď za účelem sdílení společných zájmů, což jsou např. různé sportovní kluby, 

                                                 
21 http://ekonomika.idnes.cz/do-bankrotu-chce-uz-na-padesat-lidi-d5o-
/ekonomika.asp?c=A080122_211820_ekonomika_zra [únor 2008] 
22 http://www.vitaova.cz/transparentnost/clanek.asp?ID=207 [únor 2008]. 
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automobilové kluby, myslivecká sdružení apod. Nebo může být občanské sdružení 

založeno za účelem poskytování obecně prospěšné činnosti, sdružení v tomto případě 

poskytují sociální služby, poradenské služby nebo vzdělávání.  

Pro účely této práce se budu dále zabývat jen druhou formou sdružení, tedy 

sdruženími poskytující obecně prospěšné služby. Takových sdruženích je v České 

republice mnoho, já jsem si vybrala dvě sdružení, které se specializují na poradenství pro 

zadlužené občany. Jsou to občanské sdružení SPES a Asociace občanských poraden 

(AOP). 

 

2.3.1 Občanské sdružení SPES 

 

Občanské sdružení SPES se zabývá poradenstvím lidem 

ohroženým majetkovou nouzí, či se již s tímto problémem 

potýkajícími, a to prostřednictvím projektů, které napomáhají těmto 

lidem lépe pochopit základní mechanismy řízení osobních financí, 

včetně uvážlivého využívání půjček, úvěrů a dalších finančních produktů bankovních              

i nebankovních institucí. Svou činnost zahájilo dnem 26. září 2005 zaregistrováním              

na Ministerstvu vnitra ČR. 

Sdružení SPES nepomáhá lidem, kteří je dostali do finanční tísně, finančně. Jeho 

cílem je poskytovat rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami a v mezích zákona. 

Proto SPES spolupracuje také s týmem právníků, ekonomů a psychologů. 

Činnosti SPES se opírají o následující pilíře. Prvním je poradenství pro zadlužené 

domácnosti, a to formou internetového poradenství, které bylo zahájeno 9. února 2006. 

Další formou pomoci je osobní poradenství, které bylo zahájeno v rámci projektu „Nic 

není zadarmo“ ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje. Tato poradna se 

nachází v Olomouci a její provoz byl zahájen 17. září 2007. 

Druhým pilířem je vzdělávání široké veřejnosti a studentů středních škol. SPES 

připravuje projekty finančního vzdělávání středoškoláků, ve kterých chtějí přiblížit 

principy hospodaření a upozorňovat na nástrahy finančního trhu. SPES spolupracuje také 

s Poslaneckou sněmovnou ČR, a to především pořádáním seminářů. Spolu se sdružením 

Centrum politických analýz realizuje SPES projekt „Evropa pro všechny“, který se 

zaměřuje na informační semináře pro sociální pracovníky o tom, jak efektivně pracovat 

s předluženými klienty. 
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2.3.1.1 Projekty SPES 

K dalším činnostem SPES patří průzkumy a analýzy finančního trhu. Sdružení 

uspořádalo již dva průzkumy, které byly zaměřeny na podmínky poskytování půjček a 

úvěrů.  

První průzkum je nazván „Zveřejněte smlouvy“. SPES počátkem dubna 2006 

oslovilo dopisem 8 bank, 4 poskytovatele drobných půjček a 3 splátkové společnosti, aby 

zpřístupnili veřejnosti vzorové smlouvy na své produkty. Průzkum ale nesplnil plánovaná 

očekávání, a zatím sdružení obdrželo pouze 8 odpovědí. Jak uvádí předsedkyně Rady 

SPES Andrea Běhálková, „většina odpovědí byla vyhýbavých, většina subjektů 

odkazovaly na svoje veřejně přístupné obchodní podmínky. Jiné instituce ve svých 

dopisech tvrdí, že jejich personál je natolik profesionální, že je vyloučeno, aby klient 

nedostal dostatečné množství informací potřebných ke kvalifikovanému rozhodnutí. O 

tom, kde je možné na internetu nalézt jejich smlouvy našemu sdružení oznámily pouze 

společnosti Profireal a Provident.“ Tento průzkum ještě není u konce a až na základě 

komplexních výsledků chce sdružení sestavit žebříček transparentnosti jednotlivých 

finančních institucí. 

Výsledky druhého průzkumu na trhu drobných půjček a úvěru v ČR byly 

představeny na semináři uspořádaného v Poslanecké sněmovně ČR dne 23. února 2007. 

Průzkum proběhl v prosinci 2006 a v lednu 2007 a předsedkyně Rady SPES Andrea 

Běhálková opět potvrdila neochotu věřitelských společností poskytovat klientům smluvní 

dokumenty k prostudování mimo provozovnu. 

 

2.3.1.2 Půjčujte si s rozumem! 

Tak se nazývá brožura, kterou připravilo Sdružení SPES ve spolupráci se 

sdružením Centrum politických analýz díky finanční podpoře Evropské unie jako 

informační materiál pro pomoc lidem ve finančních nesnázích.  

Brožura je sestavena z kroků, rad a doporučeních, které je třeba učinit 

k opětovnému získání kontroly nad finanční situací. Na začátku brožury uvádějí autoři 

nejdůležitější krok, jak začít řešit své problémy s dluhy, a to přiznat si je! Upozorňují, že 

stud a ignorace problému mohou situaci ještě více komplikovat.  

 

Sdružení SPES nevzniklo proto, aby lidem bránilo v půjčkách, ale snaží se 

vychovávat občany k rozumnému a odpovědnému finančnímu chování. Klade důraz na 
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prevenci a vzdělávání občanů. Občané mohou využít nově otevřené osobní poradny 

zřízené v sídle společnosti v Olomouci nebo své dotazy zasílat přes internetové stránky 

sdružení.23 

 

2.3.2 Asociace občanských poraden 

 

Asociace občanských poraden (AOP) je nástupnickou 

organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, 

které bylo založeno v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 

1998. V současnosti AOP sdružuje 39 občanských poraden na 56 místech ČR (zbylé 

místa jsou pouze kontaktní místa). Ročně tyto poradny zodpoví téměř 50 tisíc dotazů z 18 

oblastí, např. sociální pomoc, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, mezilidské vztahy, 

bydlení, zdravotnictví, ochrana spotřebitele a další. 

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. 

Poradny zpravidla pomáhají „zranitelnějším“ skupinám, jako jsou rodiče samoživitelé, 

nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima a národnostní menšiny. Jejich 

služeb však překvapivě využívají i občané s nadprůměrnými příjmy i vysokého vzdělání. 

Klientům se snaží poskytovat co nejvyšší úroveň poradenství, na druhou stranu jsou však 

podporování k samostatnému jednání a nezávislosti na poradně. Aby byly poskytované 

služby co nejkvalitnější, zřídila AOP pro občanské poradny Servisní středisko, které 

poradnám poskytuje metodické, školicí a informační služby a kontroluje kvalitu jejich 

služeb.  

 

2.3.2.1 Projekty AOP 

V prvním projektu nazvaném „Spotřebitelské poradenství – nákupy na splátky“ si 

AOP spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR stanovila za cíl zvýšit informovanost 

občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb na splátky. Pozornost je také 

soustředěna na tématiku předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím 

spotřebitelských úvěrů. AOP na svých internetových stránkách představuje Desatero 

                                                 
23 http://www.pomocsdluhy.cz/?go=poradenstvi_zadluzenym [únor 2008]. 
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Nákupů na splátky, kde radí občanům, jaké kroky učinit před uzavřením smlouvy a proč 

se některých půjček vyvarovat. 24 

Projekt „Poradenství v dluhové pasti“ je podpořen Československou obchodní 

bankou, a. s. a tak jako přecházející projekt, i tento má radit občanům, jak se lépe 

rozhodovat v otázkách osobních financí. Občanští poradci nebudou zájemcům radit, kde 

si vzít lepší půjčku, ale ukáží cestu pro zodpovědné rozhodnutí. Zapojení bankovní 

instituce do tohoto programu vysvětluje Ondřej Škorpil, ředitel Kanceláře generálního 

ředitele ČSOB: „Naším cílem je spokojený, nikoliv předlužený klient. Nízkou finanční 

gramotnost považujeme za celospolečenský problém a jeden z hlavních důvodů 

předlužování. Spotřebitel, který je dostatečně informován o možnostech a veškerých 

rizikách úvěrových půjček, bude schopen správně vyhodnotit možnosti své současné          

i budoucí spotřeby.“ 25 

 

Občanská sdružení nejenom že pomáhají občanům v tíživé finanční situaci 

odborným poradenstvím, ale především kladou velký význam finančnímu vzdělávání 

prostřednictvím seminářů a projektů. Další možnou ochranou před upadnutím občana     

do dluhové spirály jsou tzv. úvěrové registry. 

 

 

2.4 Úvěrové registry 

 

V České republice existují tzv. úvěrové registry, které evidují dluhy občanů, 

podnikatelů i firem. Prostřednictvím těchto registrů si banky a jiní poskytovatelé úvěrů 

vzájemně vyměňují informace o důvěryhodnosti, platební morálce a bonitě svých klientů. 

Tyto registry mohou být buď čistě negativní, tzn. obsahují pouze záznamy klientů, kteří 

porušili svůj finanční závazek vůči některému věřiteli zapsaného v registru, anebo 

pozitivní, které zahrnují nejen informace  nedisciplinovaných klientech, ale i kompletní 

platební profil klienta včetně pozitivní historie jeho splácení. 

 

 

 

                                                 
24 http://www.obcanskeporadny.cz/content/blogcategory/61/41/ [únor 2008]. 
25 http://www.obcanskeporadny.cz/content/view/359/103/ [únor 2008]. 
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Hlavním cílem provozování úvěrových registrů je minimalizování rizika, že: 

- klient se současně zadluží u několika věřitelů najednou více menšími úvěry; 

- klient bude ke splácení současných úvěrů používat nové úvěry od jiných 

věřitelů; 

- klient se špatnou úvěrovou minulostí bude čerpat nový úvěr u jiného věřitele, 

který jeho špatnou minulost nezná. 

 

V České republice působí nyní 4 úvěrové registry. Centrální registr úvěrů, 

Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací             

a Registr FO (databáze spotřebitelů) a Registr IČ (databáze podnikatelů a právnických 

osob) Sdružení SOLUS. První tři zmíněné registry jsou pozitivní i negativní, registr 

Sdružení SOLUS je jako jediný ryze negativní registr dlužníků. 

 

2.4.1 Centrální registr úvěrů 

 

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který provozuje ze zákona 

Česká národní banka. Provoz tohoto registru byl zahájen dne 1. listopadu 2002. 

Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a zahraniční pobočky bank působících na 

území ČR. Registr soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických                      

a právnických osob podnikatelů a právnických osob výše uvedených bank, nejsou 

zde evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, 

ručitelské závazky klientů ani údaje  o depozitních účtech. 

 

Předmětem povinné registrace v CRÚ jsou podle ČNB současné i potenciální 

závazky klientů zahrnující úvěrové riziko bez ohledu na velikost pohledávky, tj.: 

- čerpané úvěry, včetně kontokorentních; 

- debety na běžných účtech nad stanovený limit (2000 Kč); 

- nečerpané úvěrové rámce a přísliby; 

- vydané záruky a 

- úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových pohledávek. 26 

 

                                                 
26 http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/centralni_registr_uveru/cru_obsah.html [únor 
2008]. 
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V souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů má 

klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm uvedeny v databázi. Požadavek 

na pořízení výpisu zasílá klient České národní bance prostřednictvím tiskopisu Žádost 

dlužníka o výpis Centrálního registru úvěru. Žádosti jsou vyřizovány písemně a za 

poplatek podle aktuálního ceníku je klientovi zaslán výpis údajů z CRÚ. Údaje v CRÚ 

podléhají bankovnímu tajemství a nemohou být tedy poskytovány jiným žadatelům.  

 

2.4.2 Bankovní registr klientských informací 

 

Za účelem provozování bankovního registru klientských informací (BRKI) byla 

zřízena společnost Czech Banking Credit Bureau, a. s. (CBCB). Společnost byla                    

do obchodního rejstříku zapsána dne 13. září 2000 jediným akcionářem, a to společností 

Aspekt kilcullen, s. r. o. Vzhledem k povaze činnosti společnosti CBCB ukládá zákon 

(21/1992 Sb., o bankách), aby byla CBCB ve vlastnictví banky nebo bank, proto na 

podzim roku 2001 odkoupilo všechny její akcie pět českých bank. Současnými akcionáři 

jsou: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., GE Money Bank, a.s., 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Komerční banka, a.s. Seznam jednotlivých bank 

spolupracující s CBCB je uveden v příloze 1. 

BRKI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi bankami a jejich 

klienty. BRKI je vytvořen na základě informací, které banky poskytují společnosti CBCB. 

Jedná se zejména o základní identifikační údaje klienta, údaje o závazcích klienta, 

včasnosti jejich plnění apod. Tyto informace jsou v registru uchovávány jen po dobu 4 let 

a banka k zapsání do databáze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon 

č.101/2001 Sb.,  o ochraně osobních údajů) a zákonem o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., 

o bankách) nepotřebuje klientův souhlas.  

V rámci společnosti CBCB bylo založeno Klientské centrum. Cílem je poskytovat 

klientům bank informace o tom, které údaje jsou o nich v registru vedeny, na požádání 

vydávat klientům výpisy z registru a sloužit jako místo pro podávání případných stížností 

či připomínek ze stran klientů. Adresa pro vyřízení žádostí o výpis z registru i kontakt            

pro dotazy na Klientské centrum jsou uvedeny na webových stránkách CBCB.27  

 

                                                 
27 http://www.cbcb.cz/kcentrum.html [únor 2008]. 
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2.4.3 Nebankovní registr klientských informací 

 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) funguje na podobném principu 

jako BRKI, avšak místo bank tento registr sdružuje splátkové a leasingové společnosti 

(věřitelské subjekty). Provozovatelem NRKI je zájmové sdružení právnických osob 

LLCB, z. s. p. o., které bylo založeno dne 8. října 2004 za účelem zajištění                        

a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích 

vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických i 

právnických osob. 

Zakladatelé NRKI i další členové NRKI jsou uvedeni v příloze 2. 

 

Zařazení klienta – fyzické osoby – do nebankovního registru je podmíněno jeho 

písemným souhlasem. Vložením osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů 

neznamená, že tyto údaje budou volně přístupny dalším věřitelským subjektům. K tomu 

potřebují opět písemný souhlas příslušného klienta. 

Základní účel a principy fungování NRKI i BRKI je však obdobný a s ohledem         

na tuto skutečnost došlo v lednu roku 2006 k praktickému naplnění dlouhodobého cíle 

obou registrů – umožnit vzájemnou výměnu informací mezi bankami a věřitelskými 

subjekty. Tato vzájemná výměna je však podmíněna existencí souhlasu klientů.  

 Vložení osobních údajů do databáze BRKI jednou z bank či do NRKI jedním 

z věřitelských subjektů neznamená automaticky, že tyto údaje jsou dostupné všem 

bankám či věřitelským subjektům. Pokud chce věřitelský subjekt (společnost zapsaná      

v NRKI, která se chystá poskytnout půjčku) získat údaje z databáze BRKI či NRKI, 

potřebuje vždy písemný souhlas dlužníka. U bank je situace odlišná, na dotaz do databáze 

BRKI nepotřebují banky souhlas klienta, pro dotaz do NRKI jej však potřebují.  

 

2.4.4 Registr FO a registr IČ Sdružení SOLUS 

 

Sdružení SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) je 

zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných 

služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám. Svou činnost 

zahájilo  18. června 1999 a k jeho založení vedla nespokojenost s tehdejším postavením 
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věřitele na trhu. Sdružení je výsledkem dlouhodobého úsilí a snahy jednotlivých 

leasingových a úvěrových společností nalézt řešení napomáhající prevenci růstu počtu 

dlužníků.  

SOLUS provozuje společnou databázi spotřebitelů (registr FO) a databázi 

podnikatelů a právnických osob (registr IČ), kteří neplní své finanční závazky vůči 

některému členovi sdružení. Členy jsou nejen leasingové či úvěrové společnosti, ale             

i některé banky a také všichni mobilní operátoři, energetická společnost E.ON Česká 

republika, a. s. a UPC Česká republika, a. s. (přesný seznam zakládajících členů a aktuální 

stavu členů je uveden v příloze 3).  

Registry sdružení jsou tedy ryze negativního charakteru. Obsahují pouze údaje 

nutné k identifikaci klienta a dále informaci o tom, jakým konkrétním způsobem došlo k 

porušení povinnosti řádně splácet svůj dluh.  

Klient má právo získat informaci o tom, zda je ve společné databázi spotřebitelů 

veden, jaké údaje jsou o něm vedeny a zdroj jeho osobních údajů, tj. který člen sdružení 

jej do databáze zařadil. Na internetových stránkách sdružení SOLUS je odkaz 

s formulářem, který žadatel vyplní, databáze jeho informace načte a objeví se formulář. 

Ten je potřeba vytisknout a spolu s úředně ověřeným podpisem zaslat na adresu 

sdružení.28 Služba je zpoplatněna, a to podle aktuálního ceníku.  

Podle tiskové zprávy ze dne 10. ledna 2008 uveřejněné na internetových stránkách 

registrovalo sdružení SOLUS ve své databázi za rok 2007 rekordní počet spotřebitelů, 

kteří měli v uplynulých 3 letech problémy se splácením. Konkrétně se jednalo o 582 tisíc 

spotřebitelů, jejichž výše nesplacených pohledávek se vyšplhala na rekordních         

11,299 miliardy korun. Podle zprávy se také zvýšil počet dotazů členských společností na 

platební morálku svých potenciálních klientů, a to o 53 % oproti roku 2006, celkem  

3,012 milionů dotazů. „Potěšující je rostoucí počet záznamů o tom, že klient svůj dluh              

po splatnosti uhradil. V průběhu roku 2007 tak učinilo více než 195 tisíc dlužníků (v roce 

2006 přes 95.000  a v roce 2005 necelých 20.000),“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení 

SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a. s. 29 

 

 

 

                                                 
28 http://www.solus.cz/generator.php [únor 2008]. 
29 http://www.solus.cz/?menu=22 [únor 2008]. 
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2.5 Dílčí závěr 

 

Rizik, které číhají na potenciální  spotřebitele, je mnohem více. Co třeba nečestné 

jednání poskytovatelů tzv. zaručených rychlých půjček? Kolikrát jdete po ulici            

nebo čekáte na zastávce autobusu a všimnete si na sloupku přilepeného inzerátu, že vám 

opravdu „p ůjčí až 200 000 Kč bez překládání jakýchkoliv dokladů“ ? A právě před 

takovými druhy půjček varují všichni odborníci. Poskytovatel těchto půjček má totiž 

naprosto přesně spočítané, že výnos z vrácených peněz dostatečně kompenzuje riziko, 

které podstupuje při půjče občanům bez dostačeného příjmu.  

Nekalé záměry výdělku chtivých poskytovatelů lze ovlivnit stěží. Co však 

odborníci můžou udělat (a také se snaží dělat) je zlepšování gramotnosti občanů 

v oblastech řízení osobních financí prostřednictvím nejrůznějších seminářů a projektů.      

I přesto však vždy záleží na samotných občanech.  
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3. ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČR 
 

 

Třetí, analytickou, část mé práce jsem také rozdělila do několika dílčích částí. 

 

V první části se zaměřím na celkové dluhy domácností, kategorizaci úvěrů podle 

druhového hlediska a časového hlediska, faktory, které ovlivňují a podporují růst 

zadlužení a porovnání s domácnostmi Evropské unie. V druhé části se zaměřím na druh 

úvěru, který se na zadluženosti podílí nejvíce, a tím je hypoteční úvěr, jeho vývoj v čase, 

faktory růstu a srovnání situace s hypotečními trhy Evropské unie.  

Přestože spotřebitelské úvěry poskytované bankami hrají neméně důležitou roli, 

zaměřila bych se v další části práce na splátkové společnosti, které jsou významnými 

poskytovateli těchto stále oblíbenějších a využívanějších úvěrů a které v posledních letech 

prožívají obrovský rozmach.  

V poslední části bych se zmínila o statistikách úvěrových registrů jako nástrojích 

prevence proti neúměrnému zadlužování. 

 

3.1 Úvěry domácnostem 

 

Zadlužení českých domácností rok od roku rekordně roste. Jen za rok 2007 

dosáhly dluhy domácností u bank výše 726 mld. Kč. České rodiny tak brzy v půjčkách 

dosáhnou hodnot podniků. Ty dluží bankám asi o 20 mld. Kč více, jejich rychlost však 

neroste takovým tempem jako u domácností. Vývoj celkových úvěrů zobrazuje obr. 3.1. 

Z obr. 3.1 lze vyčíst rapidní nárůst od počátku nového tisíciletí. Až do roku 2002 

zadluženost nepřesáhla hranici 200 mld. Kč. Od roku 2003 však míra zadlužení 

každoročně roste o 30 % oproti roku předcházejícímu. V roce 2006 překročila zadluženost 

magickou hranici půl biliónu Kč a poslední číslo z  února 2008 hovoří o částce 744,399 

mld. Kč. 
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Obr. 3.1 Vývoj úvěrů domácností v ČR v letech 1993 až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj:ČNB, databáze ARAD [duben 2008] 

 

Podíl jednotlivých druhů úvěrů na celkových úvěrech domácnostem zobrazuje 

obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Vývoj podílů jednotlivých úvěrů na celkové výši v letech 1993 až 2007 (v %) 
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Zdroj: ČNB [duben 2008] 

 

V devadesátých letech převyšoval podíl úvěrů živnostníkům, nicméně od zahájení 

poskytování prvních hypotečních úvěrů v České republice se banky začaly orientovat na 

drobnější klientelu. V posledních letech se úvěry na bydlení podílí na celkových úvěrech 

domácnostem mezi 60 až 70 % (více o hypotékách v další části). Mezi spotřební úvěry, 

které si udržují 20% podíl na celkových úvěrech od bank, patří debetní zůstatky na 

bankovních účtech, pohledávky z karet, spotřebitelské účelové a neúčelové úvěry; 

poslední dva zmíněné úvěry tvoří největší část všech spotřebních úvěrů. Až 70 % úvěrů 

na bydlení tvoří hypoteční úvěry, dále překlenovací úvěry ze stavebního spoření, 
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standardní úvěry ze stavebního spoření a spotřebitelské úvěry na nemovitosti. Z toho 

vyplývá, že se občané České republiky zadlužují z důvodů investic (do bydlení) a nikoliv 

kvůli přímé spotřebě, což může být pozitivní směr zadlužování.  

 

Z časového hlediska je podíl úvěrů jasný. Převažují dlouhodobé úvěry s dobou 

splatnosti nad 5 let, které v průměru za sledované období 1993 až 2007 tvoří 60 % 

celkových úvěrů (přičemž v roce 2007 se dlouhodobé úvěry podílely na celkových 

úvěrech 87 %). Podíl střednědobých úvěrů s dobou splatnosti do 5 let včetně                      

a krátkodobých úvěrů s dobou splatnosti do 1 roku včetně je přibližně stejný, každý má 

asi 20% podíl na celkových úvěrech. 

 

3.1.1 Faktory růstu celkových úvěrů domácnostem 

 
Za nejdůležitější faktor, který ovlivňuje růst zadlužení, můžeme považovat 

příznivou makroekonomickou situaci. Ta se vyznačovala: 

- stabilními úrokovými sazbami, které jsou pro banky a hlavně jejich klienty 

prvořadým parametrem a které ovlivňují cenu úvěru; 

- silným hospodářským růstem, který dosahoval rekordního růstu; 

- klesající nezaměstnaností zvyšující podíl lidí, kteří si mohou dovolit čerpat 

úvěr; 

- rostoucím disponibilním důchodem domácností. 

 

Odborníci i Česká národní banka však začínají důrazně Čechy varovat před 

neustálým zadlužováním. Doposud příznivé makroekonomické prostředí se začíná měnit. 

Česká národní banka začala od poloviny roku zvyšovat úrokové sazby z důvodů rostoucí 

inflace. Od května 2007, kdy byla dvoutýdenní repo sazba ve výši 2,5 %, se v únoru 2008 

dostala až na 3,75 % a ČNB plánuje v závislosti na vývoji rostoucí inflace její další 

zvyšování. V souvislosti s úrokovými sazbami ČNB rostou i úrokové sazby hypotečních 

úvěrů, čímž dochází ke zdražování úvěrů. 

Za poslední tři roky (2005 až 2007 včetně) dosáhl růst HDP více jak 6 % ročně. 

Navzdory zpomalení ekonomického růstu v USA, které se pomalu přenáší i do Evropy,          

a varování ekonomů, podle kterých má česká ekonomika svůj vrchol za sebou, je tempo 

růstu za rok 2007 dokonce vyšší, než v předcházejícím roce 2006. Ekonomika je tažena 
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zejména soukromou spotřebou a exportem. V návaznosti na propojenost s evropskými 

trhy a nastávající recesí v USA se očekává zpomalení tempa ekonomického růstu, 

především omezením exportu do EU.30 

Počet zaměstnaných osob zvyšuje počet potenciálních klientů u bank. 

Zaměstnanost rostla již třetí rok po sobě a v roce 2007 dosáhla 4,922 mil. osob, což bylo 

maximum za posledních 11 let. Míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2007 5,3 %, což 

v absolutních číslech znamená 276,3 tis. nezaměstnaných osob (také nejnižší od roku 

1997). V porovnání s EU byla míra nezaměstnanosti za rok 2007 nižší než průměr EU 27 

i průměr eurozóny. 

 

3.1.2 Porovnání s EU 
 

I když ekonomové neustále upozorňují na rychlost, jakou se české domácnosti 

zadlužují, v porovnání se zadlužením evropských domácností se nemáme čeho obávat.  

Tab. 3.1 zobrazuje podíl úvěrů domácnostem na HDP vybraných evropských 

zemí. 

 

Tab. 3.1 Podíl úvěrů domácnostem na HDP v některých zemích EU (v %) 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Eurozóna 30,2 31,7 33,4 36,4 38,4 

Dánsko n/a 81,0 85,4 92,1 98,2 
Nizozemsko 60,8 63,4 67,7 72,9 72,6 
Irsko 34,0 39,6 50,0 58,8 64,1 
Portugalsko 48,0 48,0 49,3 53,3 59,2 
Španělsko 32,4 35,5 40,0 49,5 55,8 
Německo 43,0 43,4 43,0 42,9 42,3 
Švédsko 31,4 31,2 34,8 37,3 41,2 
Lucembursko 29,3 32,4 34,6 36,0 37,2 
Belgie 23,8 26,1 27,8 31,7 34,3 
Finsko 21,5 24,7 27,3 30,9 32,9 
Francie 22,5 24,1 26,1 29,0 32,0 
Řecko 14,7 16,9 19,6 23,7 26,9 
Rakousko 16,3 17,6 20,4 22,0 23,7 
Itálie 10,2 11,6 13,3 15,3 16,6 
Česká republika 4,4 5,9 7,9 9,8 12,1 

                                                 
30 http://www.penize.cz/41883-hospodarsky-rust-ktery-nikdo-necekal [10. dubna 2008]. 
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Maďarsko n/a 7,7 9,4 10,2 12,0 
Slovensko n/a n/a 6,7 8,2 10,4 
Polsko n/a n/a 4,3 5,4 7,6 
Zdroj: Česká spořitelna 

 

V České republice tvoří podíl úvěrů domácnostem na HDP 12 % za rok 2006. I 

přes každoroční růst o 2 procentní body ČR nedosahuje poměrů některých evropských 

domácností a naopak patří k domácnostem s nejnižším podílem zadlužení. Rekordmany 

jsou v této oblasti Dánové s 98% podílem na HDP v roce 2006, následuje Nizozemsko se 

73 % a Irsko s 64 %. Průměr zemí eurozóny se pohybuje okolo 40 % podílu na HDP       

za rok 2006. 

 

V další části práce se budu zabývat hypotečními úvěry, které tvoří největší podíl 

úvěrů. 

 

 

3.2 Hypoteční úvěry 

 

Úvěry na bytové účely poskytované bankami formou hypotečních úvěrů a úvěrů 

stavebních spořitelen patří k nejdynamičtěji rostoucím položkám bilance domácího 

bankovního sektoru.  

 

Hypoteční trh vznikl prakticky od nuly v roce 1996. V té době poskytovaly banky 

hypoteční úvěry pouze malému okruhu klientů s vysokými příjmy. S rostoucími příjmy 

občanů a s poklesem úrokových sazeb rostla i poptávka po hypotečních úvěrech.            

Na dalším rozvoji hypoték mají velmi významný podíl noví strategičtí vlastníci, kteří     

do bank vstoupili s jejich privatizací a kteří se rozhodli zaměřit i na drobnější klientelu. 

Hypoteční úvěry využívají především domácnosti jako jeden ze zdrojů financování 

bytových potřeb, vyskytují se však i hypoteční úvěry na nemovitosti sloužící                   

ke komerčním účelům a hypoteční úvěry čerpané za libovolným účelem, tzv. americké 

hypotéky. 

 

Že úvěry na bydlení v České republice dosahují každoročně rekordních čísel, není 

pochybností. Obr. 3.3 ukazuje, jakou část tvoří úvěry na bydlení na celkových úvěrech 



 45 

domácností, včetně procentuálního vyjádření. V roce 1997 činily celkové úvěry 

domácnostem necelých 106 mld. Kč a podíl úvěrů na bydlení na celkovém objemu tvořil 

pouze 6 %, asi 6 mld. Kč. V roce 2002 byl již podíl úvěrů na bydlení na celkových 

úvěrech více jak 60% a neustále narůstá (z celkových úvěrů ve výši 180 mld. Kč činily 

úvěry na bydlení necelých 112 mld. Kč). Za rok 2007 dosáhly celkové úvěry 

domácnostem 726 mld. Kč a úvěry na bydlení dosáhly výše 514 mld. Kč, tedy asi 70% 

podíl.  

 
Obr. 3.3 Vývoj podílu úvěrů na bydlení na celkových úvěrech domácnostem v letech 
1997 až 2007 
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V únoru 2008 poskytly banky podle statistik České národní banky domácnostem 

úvěry na bydlení ve výši asi 528,05 mld. Kč. Rozdělení za rok 2007 popisuje obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4 Podíl jednotlivých druhů úvěrů na bydlení v mld. Kč v roce 2007 

spotřebitelské 
úvěry na 
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5%

standardní úvěry 
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7%

hypoteční úvěry na 
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65%
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23%

 
Zdroj: ČNB [duben 2008] 



 46 

3.2.1 Faktory ovlivňující růst hypotečního financování 
 

Výrazným impulsem pro rozvoj hypotečního trhu je úroková sazba. Banky 

reagují na úrokové sazby ČNB a podle toho upravují úrokové sazby svých hypotečních 

úvěrů. Čím nižší úrokové sazby, tím jsou samozřejmě hypoteční úvěry levnější                 

a dostupnější. 

Zatímco v devadesátých letech se úrokové sazby hypotečních úvěrů pohybovaly 

mezi 10 až 16%31, během roku 2003 se dostaly na pod 5% a tuto úroveň si udržovaly        

i během let 2004 a 2005. V červenci roku 2005 dosáhla úroková sazba hypotečních úvěrů 

historického minima, když hodnota FINCENTRUM Hypoindexu byla 3,62% p. a. 

(dvoutýdenní repo sazba byla v té době 1,75%, což byla také historicky nejnižší sazba). 32 

Vývoj průměrných úrokových sazeb hypotečních úvěrů a dvoutýdenní repo sazby 

zobrazuje obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5 Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů a dvoutýdenní repo sazby v letech 
2003 až 2007 
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Zdroj: FINCENTRUM, ČNB [duben 2008] 

 

Od října 2005 však ČNB začala zvedat úrokové sazby a na to zareagovaly i banky, 

i když jen nepatrným zvýšením úrokových sazeb z hypotečních úvěrů. Od poloviny roku 

                                                 
31 Analýza zadluženosti českých domácností vypracovaná serverem mesec.cz. 
32 FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, 
za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami 
jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, 
GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a 
Wüstenrot hypoteční banka. 
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2007 však úrokové sazby hypotečních úvěrů opět začaly růst a tento trend pokračuje až 

dosud, poslední údaj z února 2008 hovoří o úrokové sazbě ve výši 5,55%.  

 

I přes rostoucí úrokové sazby zájem o hypotéky neklesá. Právě naopak. Dalším 

faktorem působícím na hypoteční boom je demografická skladba obyvatelstva. Silné 

populační ročníky 70. let minulého století, tedy lidé na vzestupu kariéry, zakládající 

rodiny a řešící bytovou situaci, poptávají stále větší množství nových bytů. Touha bydlet 

„ve vlastním“ vede neustále více a více lidí do bank. Na druhé straně růst a počet projektů 

na bydlení pomáhá potřeby lidí uspokojovat. 

Přehled o vývoji bytové výstavby poskytuje tab. 3.2. Po propadu v polovině 

devadesátých let došlo koncem desetiletí k opětovnému oživení a pozvolnému růstu počtu 

dokončených bytů. Podíl počtu dokončených a zahájených bytů se v roce 2007 vyrovnal. 

 

Tab. 3.2 Vývoj bytové výstavby v ČR v letech 1993 až 2007 

Rok Dokončené 
byty 

Zahájené 
byty 

Rozestavěné 
byty 

1993 31 509  7 454  72 356  
1994 18 162  10 964  62 117  
1995 12 662  16 548  66 172  
1996 14 482  22 680  74 726  
1997 16 757  33 152  90 552  
1998 22 183  35 027  103 191  
1999 23 734  32 900  112 530  
2000 25 207  32 377  118 785  
2001 24 758  28 983  121 705  
2002 27 291  33 606  129 609  
2003 27 127  36 496  139 132  
2004 32 268  39 037  146 801  
2005 32 863  40 381  155 202  
2006 30 190  43 747  168 825  
2007 41 650  43 796  170 971  

Zdroj: ČSÚ [duben 2008] 
 

Dalším faktorem růstu je nabídka ze strany bank, především jejich obchodní 

politika. Řadou nových produktů se jim daří oslovovat stále více zákazníků. Radomíra 

Papoušková, ředitelka odboru řízení produktů Hypoteční banky, říká: „Hypoteční banka 
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například prodloužila splatnost úvěru až na 40 let či prodloužila věk, do kdy je možno 

hypoteční úvěr splácet, na 70 let.“ 33  

V dnešní době také existují možnosti, které s příchodem hypoték na český trh 

nebylo možné využívat, například volba fixace úrokové sazby na určitý počet let. 

Nejčastěji se úrokové sazby fixují na 1 rok, 3 roky, 5 nebo 10 let. S rostoucí dobou fixace 

roste úroková sazba. V důsledku narůstající úrokové sazby v posledních měsících volí 

klienti nejčastěji pětiletou fixaci. Samy banky tomu přispívají, když sazby krátkých          

a střednědobých fixací sjednocují.34 Hypotéky jsou nově strukturovány s různými režimy 

splácení při využití progresivních nebo degresivních splátek. Další zajímavou novinkou 

v oblasti hypoték je možnost začlenit poplatky související s hypotékou (za zpracování, 

správu úvěru, výpisy z účtu) do úrokové sazby, což umožňuje získat tyto poplatky zpět 

prostřednictvím daňového odpočtu. Velmi oblíbenou se také stává tzv. americká 

hypotéka, neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí. Je to levnější varianta 

spotřebitelského úvěru, jejím prostřednictvím je však možno získat jen 50 – 80 % 

z hodnoty zastavené nemovitosti (na rozdíl od klasické hypotéky, která se nyní běžně 

poskytuje na 100% hodnoty nemovitosti). 

Hypoteční úvěr je v současné době klíčovým produktem na českém trhu 

bankovních služeb. Zajišťuje totiž „udržení“ klientů a umožňuje prodej případných 

dalších finančních produktů současnému klientovi. Petr Kohout (2005, s. 9) uvádí, že 

„podle odborných odhadů je získání zákazníka pro banku pětkrát dražší než udržení 

stávajícího zákazníka. Není se tedy divit dravému boji bank o každého nového klienta“. 

Dalo by se říci, že pro získání zákazníka „slevují banky ze svých nároků“. Dokazuje to 

fakt, že zatímco v roce 1995 činil čistý příjem domácnosti žadatele téměř 33 tis. Kč, 

v roce 2007 to bylo asi 26 tis. Kč měsíčně čistého. 35 

 

Spousta žadatelů o hypotéky bere v potaz také politický vliv , jakým je nařízení 

Evropské unie o přesunu daně z přidané hodnoty (DPH) u stavebních prací ze snížené 

sazby 5% do základní 19%, což citelně zdraží pořizování nových bytů. Česká republika 

měla do konce roku 2007 výjimku, díky které mohla ponechat DPH ve snížené sazbě.       

I když Evropská unie v prosinci 2007 tuto výjimku prodloužila do roku 2010, česká vláda 

                                                 
33 PAPOUŠKOVÁ (2007, s. 9). 
34 http://fincentrum.idnes.cz/hypoteky-zdrazuji-nekde-ale-muzete-usetrit-az-desitky-tisic-korun-1dx-
/hypoindex.asp?c=A080219_173619_fi_osobni_jjj [duben 2008] 
35 PAPOUŠKOVÁ (2007, s. 9). 
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ještě před tímto prodloužením schválila vládní reformu, ve které mimo jiné zvýšila sazbu 

DPH z pěti na devět procent.  

Návrh ministra financí (vládou schválený dne 5. února 2007, s účinností k 1. lednu 

2008) se týkal především zavedení daňové výjimky na novou výstavbu u tzv. sociálního 

bydlení.36 Výstavba nových bytů a domů zůstane v 5% sazbě a bude sem podle vládních 

odhadů spadat 70% až 80% z celkové nové výstavby. Definice sociálního bydlení 

předpokládá nejvýše 350 metrů čtverečních podlahové plochy u domů a nejvýše            

120 metrů čtverečních u bytů. Tento krok vlády kritizuje například ředitel agentury 

Rooney&Bennett, Arnošt Hejduk, který tvrdí, že „situace českého bytového trhu zdaleka 

nedosahuje evropských standardů a uvádí, že ve většině vyspělých evropských zemí platí 

sazba DPH snížená. Ústupek vlády v podobě kategorizace sociálních bytů dává prostor  

ke spekulacím o tom, co spadá do sociální bytů a co již nikoliv.“37 

 

Jako další neméně významný indikátor růstu hypotečních úvěrů patří také fakt,   

že mít hypotéku je běžná věc a lidé neřeší, zda jsou zadluženi či nikoliv. 

 

3.2.2 Dvě cesty k získání úvěru na bydlení 
 

Úvěr na pořízení nemovitosti může klient získat u banky nabízející hypoteční 

úvěr, nebo u stavební spořitelny. Banky využívají v nabídce úvěrů zpravidla dva 

distribuční kanály. Kromě vlastní pobočkové sítě se do těchto obchodů stále více zapojují 

externí finanční zprostředkovatelé. Doménou stavebních spořitelen jsou především menší 

úvěry v řádu několika set tisíc korun. Stavební spořitelny poskytují kromě klasického 

úvěru také překlenovací úvěr. 

Počet hypotečních úvěrů narůstá rok co rok, v roce 2000 bylo uzavřeno necelých 

30 tisíc hypotečních úvěrů, v roce 2007 to již bylo přes 80 tisíc hypotečních úvěrů.        

Od roku 2000 je za 7 let celkem evidováno asi 340 tisíc hypotečních smluv a byly 

poskytnuty úvěry ve výši 334 mld. Kč. Vývoj na hypotečním trhu zobrazuje obr. 3.6. 

                                                 
36 http://www.bydlet.cz/bydlet/bpg_129949.htm [duben 2008]. 
37 http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/zvysene-dph-na-stavebni-prace-a-reseni-po-cesku/ [duben 2008]. 
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Obr. 3.6 Vývoj ukazatelů hypotečního trhu v letech 2000 až 2007 (kumulovaně) 
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj [duben 2008] 

 

Stavební spoření je velmi oblíbené, protože umožňuje získat levný úvěr               

na bydlení. Klient se stavební spořitelnou uzavře smlouvu a sám si určí cílovou částku. 

Poté platí pravidelné splátky a k tomu, co naspoří obdrží navíc 15% státní podporu 

(maximálně však 3000 Kč). Aby získal tuto státní podporu, musí spořit nejméně 6 let. 

Poté může naspořené peníze vybrat a použít na libovolný účel, nebo může zažádat o úvěr                 

ze stavebního spoření, nebo o překlenovací úvěr (pokud nesplní podmínky pro získání 

úvěru ze stavebního spoření). 

Situaci na poli úvěrů ze stavebního spoření poskytnutých spořitelnami znázorňuje 

tab. 3.3. Za rok 2007 byly poskytnuty úvěry ve výši 179 mld. Kč, z nichž dominantní část 

(především v posledních 5 letech) tvoří překlenovací úvěry. Rekordní počet smluv byl 

uzavřen v roce 2003, přes 2 miliony. Smlouvy uzavřené do konce tohoto roku totiž 

garantovali klientům státní podporu ve výši 25% z ročně naspořené částky, maximálně 

však 18 tisíc Kč. Od roku 2004 je tato státní podpora jen 15% z ročně uspořené částky, 

maximálně 20 tisíc Kč. Zájem o stavební spoření po prudkém propadu v roce 2003 opět 

roste, průměrná cílová částka se v posledních letech vyšplhala přes hranici 200 tisíc Kč.  
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Tab. 3.3 Základní ukazatelé úvěrů ze stavebního spoření v letech 1997 až 2007 
Objem poskytnutých úvěrů (v mld. Kč)  

Rok 
Počet nově 
uzavřených 

smluv  

Průměrná 
cílová 
částka 
(tis.Kč) 

Úvěry 
celkem 

Z toho ze 
stavebního 

spoření 

Z toho 
překlenovací 

úvěr 

1997 530 176 143,2 5,94 0,71 5,22 
1998 638 232 145,3 17,67 2,79 14,88 
1999 906 867 144,2 26,35 8,42 17,93 
2000 1 115 926 139,4 31,01 14,21 16,80 
2001 1 373 258 136,9 37,02 18,52 18,50 
2002 1 293 890 146,7 46,31 21,92 24,39 
2003 2 097 338 200,5 63,60 25,10 38,50 
2004 314 650 222,8 84,18 28,74 55,45 
2005 430 233 227,9 108,06 31,75 76,31 
2006 516 385 235,8 135,45 35,07 100,38 
2007 579 730 284,9 179,30 38,91 140,39 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj [duben 2008] 
 

3.2.3 Vývoj v Evropské unii 
 

Ve 27 zemích Evropské unie se podle Evropské hypoteční federace meziroční 

tempo růstu hypotečního dluhu pohybovalo v roce 2006 okolo 11 %, podle stejné 

metodiky se meziroční růst v České republice pohyboval okolo 34 % (v roce 2005 

dosáhla míra růstu 63,4 %). Konkrétní čísla o vývoji hypoték na evropském trhu uvádí 

příloha 4. 

V produktové nabídce se tuzemské banky vyrovnávají s hypotečními bankami    

na vyspělých trzích. Srovnatelná je nejen variabilita, míra individualizace a kvalita 

poskytovaných služeb, ale i úrokové míry.  

Česká republika uskutečňuje kroky ke sbližování s vyspělými evropskými trhy. 

Jedním z nich je například přijetí „Evropského ujednání o dobrovolném kodexu chování 

pro poskytování informací o úvěrech na bydlení před uzavřením smlouvy“ (tzv. Kodex 

předsmluvních informací). 38 

V současné době se buduje Národní katastr nemovitostí EU (EULIS), který má 

zjednodušit přístup bank k informacím o zahraničních nemovitostech. EULIS byl založen 

na konci roku 2006 a v současnosti jeho služeb využívá Švédsko, Nizozemsko, Anglie     

a Wales, Irsko, Norsko a Litva. Tento katastr obsahuje více než 39 mil. nemovitostí          

                                                 
38 http://www.czech-ba.cz/index.php?akce=kat&kat=31&lang=cz [duben 2008]. 
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o rozloze 1,5 mil. km2 a jeho prostřednictvím se realizuje více než  2,5 mil. transakcí.    

Na zapojení do katastru se připravují i další členské státy, včetně České republiky. 

 

3.3 Vybrané splátkové společnosti 

 

Jak jsem zmínila v úvodu třetí částí práce, i když spotřební úvěry poskytované 

bankami tvoří 20% podíl na celkových úvěrech, v další části se zaměřím na vybrané 

splátkové společnosti. Ty hlásí každoročně rekordní čísla v poskytovaných úvěrech          

a jejich role ve finanční sféře je stále významnější. 

O tom, jaké produkty nabízí a jakých čísel dosahují tři největší poskytovatelé 

v oblasti splátkového prodeje, vypovídá následující text. 

 

3.3.1 GE Money Multiservis 
 

General Electric (GE) je diverzifikovanou 

společností, která se zabývá činnostmi v oblasti 

technologií, médií a finančních služeb.  

 

Společnost GE Capital působí na českém trhu od roku 1997. Do roku 2004 

působila společnost v ČR pod názvem GE Capital (tři divize: GE Capital Bank, GE 

Capital Multiservis, GE Capital Leasing). Od 17. ledna 2005 změnila oficiálně své jméno 

GE Capital Bank na GE Money Bank, GE Capital Multiservis je nyní GE Money 

Multiservis  a GE Capital Leasing poskytuje své služby pod názvem GE Money Auto. 

Změny jsou součástí celosvětové expanze aktivit koncernu GE v oblasti finančních služeb 

pro drobné klienty a malé a střední podniky. 

 

3.3.1.1 Produkty GE Money Multiservis 

Zákazníkům nabízí GE Money Multiservis (dále jen GE M.M.) spotřebitelský 

úvěr Multiservis a úvěrovou kartu O.K. karta, následně přejmenovanou na MoneyCard. 

Co se týče Multiservis úvěru , ten umožňuje jednorázový nákup bez hotovosti se 

spotřebitelským úvěrem bez ručitele do výše 75 tisíc Kč u elektronického zboží, domácích 
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spotřebičů a dovolených. Možnost čerpat spotřebitelský úvěr do výše až 200 tisíc Kč lze  

u nákupů zahradní techniky, nábytku, kuchyň a koupelen. 

Naopak nákupní úvěrová karta O.K. karta  umožňuje opakovaný nákup. Poskytuje 

se ve výši od 10 tisíc do 75 tisíc Kč a je časově neomezená. Mezi její výhody patří 

volitelné měsíční splátky, ale i možnost nakupování na internetu a další bezplatné on-line 

služby. S přejmenováním společnosti na GE Money představila společnost kreditní kartu 

pod názvem MoneyCard. Změnil se úvěrový rámec až na 150 tisíc Kč, držitel karty může 

čerpat až 50 denní bezúročné období (pokud dlužnou částku uhradí do 50 dnů), zůstává 

možnost volit si výši splátek. 

 

3.3.1.2 GE Money Multiservis v číslech 

Do roku 2004 působí společnost pod jménem GE Capital Multiservis , od roku 

2005 jako GE Money Multiservis. Od počátku své působnosti v ČR je společnost lídrem 

splátkového trhu, která si zakládá na snadných, flexibilních, rychlých a dostupných 

produktech.  

Obr. 3.7 ukazuje vývoj úvěrů v letech 2001 až 2007 poskytnutých domácnostem.  

 

Obr. 3.7 Vývoj úvěrů poskytnutých společností GE Money Multiservis domácnostem 
v letech 2001 až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: www.gemoney.cz [duben 2008] 

 

Nejvyššího meziročního růstu bylo dosaženo mezi lety 2003 a 2004. Úspěch GE 

M. M. byl v roce 2004 podpořen především zrušením povinnosti dokládat potvrzení         

o výši příjmu bez ohledu na výši požadovaného úvěru; představením nákupu dovolené na 

splátky; představení internetového spotřebitelského úvěru Multiservis. 
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Každoročně se GE M. M. umisťuje na první příčce v poskytování úvěrů. Zásluhu 

na tomto úspěchu má široká distribuční síť spolupracujících obchodníků (celkem 

poskytuje financování v rozsáhlé síti 7000 prodejních míst, 60 internetových obchodů,   

na více než 210 obchodních místech a 500 bankomatech GE Money Bank) a v posledních 

letech především efektivní cross-sell39. Kromě zákaznického centra v Praze otevřela GE 

Money Multiservis nové zákaznické centrum v Ostravě. I přestože se v roce 2007 objem 

poskytnutých úvěrů snížil, asi o 300 milionů Kč, zůstává GE Money Multiservis 

významnou splátkovou společností na trhu.  

 

Pokud bychom se podívali na objem poskytnutých úvěrů v jednotlivých 

pololetích, vidíme z obr. 3. 8, že vítězí pololetí druhé, a to především díky posledním 

dvěma měsícům. 

 

Obr. 3.8 Vývoj objemu úvěrů poskytnutých společností GE Money Multiservis 
domácnostem v rozdělení na pololetí v letech 2003 až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: www.gemoney.cz [duben 2008] 
 

GE Money Multiservis každoročně ve svých tiskových zprávách uvádí měsíc 

prosinec jako nejúspěšnější měsíc celého roku, nejúspěšnějším dnem v roce bývá také 

prosincový den. V roce 2007 to byl 21. prosinec, kdy společnost profinancovala nákupy 

ve výši překračující 55 milionů Kč40. 

V rozdělení na úvěrované komodity převládá dlouhodobý trend, podle kterého 

převažuje v letních měsících mezi zbožím nakupovaným na splátky zejména bílá technika 

                                                 
39 Cross-sell je způsob obchodní strategie sloužící k přesvědčení zákazníka o koupi souvisejících produktů  
a služeb. 
40 Tisková zpráva GE Money Multiservis ze dne 26. února 2008 [http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-
spolecnosti/tiskove-zpravy/ge-money-multiservis]. 
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(ledničky, pračky), zatímco v předvánočním období dávají zákazníci přednost nákupu 

černé techniky (televizory, hi-fi technika, LCD obrazovky aj.).  

 

3.3.2 Cetelem  
 

Společnost vznikla 23. října 1996 a svou obchodní 

aktivitu zahájila v červnu 1997. Ve své činnosti se opírá o více 

než padesátileté zkušenosti mateřské společnosti, francouzské 

banky Cetelem S.A. a spolu s ní je od roku 1999 součástí 

skupiny BNP Paribas, jež se svým zastoupením v 85 zemích světa řadí mezi největší 

světové finanční skupiny. 

 

3.3.2.1 Produkty Cetelem 

V červnu roku 1997 poskytla společnost první spotřebitelský úvěr . Ten lze rychle 

a s minimální administrativou vyřídit přímo v prodejně, není potřeba ručitele, výši platby, 

délku splácení nebo výši měsíční splátky si klient většinou volí sám. Koncem roku 1998 

začala společnost vydávat kreditní kartu AURA , která funguje na principu 

revolvingového úvěru. V roce 2002 se Cetelem jako první nebankovní instituce stala 

členem asociace MasterCard International. V září 2000 rozšířili nabídku úvěrových 

produktů a zahájili poskytování Osobních půjček Cetelem. Osobní půjčky umožňují 

splnění náročnějších přání klientů, jako jsou přestavby domu nebo bytu, nákup vybavení 

domů nebo automobilu. Úvěrový rámec u osobní půjčky je 1 milion Kč a lze jej splácet až 

po dobu 10 let. V květnu 2004 nabídla společnost svým klientům nový produkt Autoúvěr  

a Motoúvěr . Jak napovídá název, umožňují tyto úvěry klientům financovat nákup nových 

nebo ojetých automobilů a motocyklů přímo v místě prodeje. 

 

3.3.2.2 Cetelem v číslech 

Společnost Cetelem se stala v roce 1997 první společností na českém trhu, která 

poskytla spotřebitelský úvěr přímo v místě prodeje. Od té doby je dynamicky se 

rozvíjející společností, která si získala oblibu u široké veřejnosti. Jak je vidět z obr. 3.9, 

který zobrazuje objem poskytnutých úvěrů v jednotlivých letech, společnost dosahuje ve 
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všech letech rostoucí tendenci. Výjimkou byl rok 2003, kdy na začátku tohoto roku 

společnost ztratila jeden významný distribuční kanál (ztráta klíčového obchodního 

partnera, společnost však neuvádí kterého). I přesto dosáhla v roce 2003 společnost 

podobného výsledku jako v roce předcházejícím.  

 

Obr. 3.9 Vývoj úvěrů poskytnutých společností Cetelem domácnostem v letech 1997      
až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: www.cetelem.cz [duben 2008] 

 

Společnosti se každoročně daří udržovat 20% tempo růstu objemu poskytnutých 

úvěrů. Výrazných výsledků je dosahováno od roku 2005, když společnost rok před tím 

zavedla nové produkty, Autoúvěr a Motoúvěr, kteří navýšili celkový objem poskytnutých 

úvěrů.  

Jako první splátková společnost překročila v roce 2007 hranici 10 mld. Kč 

poskytnutých úvěrů. Celkem poskytl Cetelem za rok 2007 úvěry ve výši 11,35 mld. Kč, 

čímž sesadil z prvního místa GE Money Multiservis. Největší podíl na výsledku měly 

kreditní karty, kde společnost zavedla nejvíce novinek, například představení virtuální 

karty, která slouží k platbám za zboží a služby v internetových obchodech.  

Obr. 3.10 znázorňuje rozdělení poskytnutých úvěrů v jednotlivých pololetích. 

Druhé pololetí jasně dokazuje oblibu Čechů nejvíce utrácet v období Vánoc. Společnost 

se na toto štědré období připravuje už v průběhu roku a každoročně přichází s novinkou, 

kterou láká nové i stávající zákazníky k utrácení.  
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Obr. 3.10 Vývoj objemu úvěrů poskytnutých společností Cetelem domácnostem 
v rozdělení na pololetí v letech 2003 až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: www.cetelem.cz [duben 2008] 

 

Společnost Cetelem staví svůj úspěch na kreditních kartách. Ve spolupráci 

s Českou podnikatelskou pojišťovnou Cetelem začal v říjnu roku 2007 vydávat novou    

co-brandovanou kreditní kartu, díky které zákazníci pojišťovny získávají 3% slevu na 

čerpání pohonných hmot.41 Další službu spojenou s kreditní kartou mohou zákazníci 

využívat v řetězcích Datart. Držitelé těchto co-brandovaných karet Datart si mohou 

v prodejnách Datartu vybrat u pokladen hotovost, a to dokonce bez nutnosti nákupu 

v prodejně.  

V úvěrovaných komoditách se projevuje vliv sezóny. Začátkem roku využívají 

klienti nákupy na splátky k pořízení zlevněného zboží, zejména spotřební elektroniky, 

před létem stoupá zájem o financování „letních“ produktů – fotoaparátů, potřeb pro kutily 

a také motocyklů. V nákupních košících se v předvánočním období nejčastěji objevují 

televizory, domácí kina a díky neustále klesající ceně i počítače a ostatní výpočetní 

technika. 

Spojit příjemné s ještě příjemnějším je pro Čechy naprosto ideální motivací 

k nákupu. Proč si neudělat radost novou televizí a ještě k tomu vyhrát nějakou zajímavou 

cenu? Společnost Cetelem o hravosti Čechů ví, a proto má pro své klienty připravené 

soutěže. Podmínka? Uskutečnit za určité období co nejvíce transakcí kreditní kartou. 

Hlavní cena? Domácí kino, LCD televizor a spoustu dalších cen vybízejících k utrácení.   

 

                                                 
41Jsou to karty vydávané ve spojení banky a jednotlivých subjektů z komerční (tzv. co-branded cards), či 
nekomerční (tzv. affinity cards) sféry mají za cíl nabídnout spotřebitelům dodatečné benefity a bonusy 
spojené s jejich používáním (http://mobchod.cz/index.php?itemid=3599). 
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3.3.3 Home Credit 
 

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům trhu 

spotřebitelského financování v České republice. Home Credit si 

udržuje přední postavení na trzích spotřebitelského financovaní 

v České republice (vstup v roce 1997). 

Skupinu Home Credit tvořili v ČR do roku 2002 dvě společnosti, a to Home 

Credit a.s. (založena 1997) - realizuje finanční pronájem (leasing) a Home Credit 

Finance a.s. - realizuje spotřebitelské a revolvingové úvěry (založena v roce 1998 jako 

100% dceřiná společnost Home Credit a.s.). V září 2002 došlo ke sloučení těchto 

společností a od té doby zastupuje zájmy společnosti Home Credit a. s. v České republice 

pouze Home Credit Finance a. s.  

K posledním změnám došlo v roce 2005, s účinností k 1. říjnu došlo k rozdělení 

společnosti Home Credit Finance a.s. se současným vznikem dvou nástupnických 

společností - Home Credit a.s. a HC Holding a.s. Cílem rozdělení společnosti Home 

Credit Finance a.s. je oddělení činností spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů 

od správy majetkových účastí v ostatních společnostech Home Credit. Nástupnické 

společnosti mají odlišnou náplň činnosti – Home Credit a.s. pokračuje v poskytování 

spotřebitelského financování v České republice, zatímco HC Holding a.s. spravuje 

majetkové podíly ve společnostech Home Credit na Slovensku, v Rusku, Kazachstánu,   

ve kterých nepřímo drží majetkovou účast. 

 

3.3.3.1 Produkty Home Credit a. s. 

Společnost se specializuje na dva základní produkty – spotřebitelské                      

a revolvingové úvěry. Spotřebitelské úvěry lze získat na téměř 6 tisíc obchodních místech 

s elektronikou, výpočetní a kancelářskou technikou, nábytkem, kuchyněmi, stavebními 

díly, podlahami, bazény a dalším sortimentem, včetně nákupu dovolené, lázeňských 

pobytů nebo úhrady nadstandardních lékařských zákroků prostřednictvím programu 

Medifin . Medifin je jediným produktem svého druhu v České republice, své uplatnění 

našel především v estetické a oční chirurgii, stomatologii a gynekologii. Úvěrový rámec 

tohoto programu je 3 až 30 tis. Kč bez nutnosti ručitele, úvěry nad 30 tis. Kč jsou 

poskytovány na základě individuální dohody. Doba splácení je volitelná, od 6 do 36 

měsíců. 
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Nositelem revolvingového úvěru je Stříbrná karta Home Credit a ČP Úvěrová 

karta . Stříbrná karta umožňuje svým držitelům opakovaně nakupovat na splátky            

ve smluvních prodejnách Home Credit, a díky standardu Maestro i v dalších prodejnách 

v ČR i zahraničí. Stejné možnosti nabízí i ČP Úvěrová karta, ta je však nabízena pouze 

klientům České pojišťovny. Dynamicky se také rozvíjí i nově uvedená kreditní karta 

Home Credit. 

Produktové portfolio doplňují neúčelové hotovostní půjčky, které jsou nabízeny 

v distribučních kanálech České pošty, a Půjčka po telefonu. 

 

3.3.3.2 Home Credit v číslech 

Home Credit je jeden ze tří nejvýznamnějších poskytovatelů spotřebitelských 

půjček a revolvingových úvěrů v ČR. I když společnost nedosahuje v porovnání 

s předchozími dvěmi společnostmi tak vysokých objemů půjček, i přesto vykazuje 

každoroční nárůst půjček. Nejúspěšnější byl rok 2003, kdy společnost zaznamenala 44% 

nárůst oproti předcházejícímu roku. Úspěch byl podpořen zahájením spolupráce s Českou 

poštou, kdy klient může na jakékoliv pobočce České pošty zažádat o úvěr až do výše     

20 tis. Kč, a neustálým rozšiřováním distribučních kanálů.  

Každoročně se také zvyšuje průměrná výše úvěru na klienta. Za rok 2007 činila 

průměrná výše úvěru u splátkového prodeje 11 632 Kč, u hotovostní půjčky 34 446 Kč    

a průměrná transakce kreditní kartou byla 2 687 Kč, což potvrzuje, že jde o úvěrový 

nástroj používaný i pro běžné, drobnější nákupy. Obr. 3.11 zobrazuje vývoj poskytnutých 

úvěrů od roku 2001 do roku 2007. 

 

Obr. 3.11 Vývoj úvěrů poskytnutých společností Home Credit domácnostem v letech 
2001 až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: www.homecredit.cz [duben 2008] 
* hodnota za období leden až říjen, data za celý rok nebyla k dispozici. 
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Podíl poskytnutých úvěrů v pololetích (obr. 3.12) se nikterak neliší od 

předcházejících dvou splátkových společností. I zde dominuje druhé pololetí, i Home 

Credit se snaží nalákat klienty na využití právě jejich produktů prostřednictvím vánočních 

akcí. Jednou z nich je například možnost využít až 3-měsíčního bezúročného období, kdy 

klient nezaplatí ani korunu navíc, pokud úvěr splatí do tří měsíců.  

 

Obr. 3.12 Objem úvěrů poskytnutých společností Home Credit domácnostem v rozdělení 
na pololetí v letech 2003 až 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: www.homecredit.cz [duben 2008] 

 

Během desetileté existence společnosti Home Credit v České republice využilo 

některých z jejích produktů přes milión a půl klientů, třetina z nich se na společnost 

obrátila opakovaně. V uplynulých 5 letech se celkový počet klientů společnosti zvyšoval 

v průměru o 30 %. Mezi klienty Home Creditu jsou zastoupeny všechny věkové 

kategorie, pod 20 let i nad 80 let. Téměř polovina z nich spadá do věkové skupiny 30 až 

50 let, čili lidé v produktivním věku, Home Credit však obsloužil i přibližně 72 tis. klientů 

nad 70 let.  

I klienti Home Creditu nejčastěji nakupují bílou a černou techniku, které tvoří 

okolo 40 % objemu všech nákupů. Na dalších místech žebříčku nakupovaných komodit se 

objevují domácí potřeby, zastoupené kuchyňskými roboty, vysavači a nádobím. Velmi 

oblíbená se stává, a to především v období Vánoc, výpočetní technika. Společnost 

zaznamenala v roce 2007 čtyřikrát větší objem prodaných notebooků než v roce 

předcházejícím.  

Velmi oblíbeným produktem se u Čechů stává program Medifin. Největší zájem    

o tento produkt je v předvánočním období, stabilně silné jsou jarní měsíce a počátek léta, 

kdy lidé s přicházejícím létem chtějí vypadat lépe. Za poslední tři roky se objem 
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poskytnutých úvěrů v oblasti zdravotní péče trojnásobil (společnost neuvádí přesnou 

částku), průměrná výše spotřebitelského úvěru na Medifin v roce 2006 činila 18 750 Kč. 

Největší část zdravotní péče spadá do oblasti estetické chirurgie (liposukce, operace nosu, 

vyhlazování vrásek apod.), další oblastí úvěrování je oftalmologie (chirurgické odstranění 

očních vad, ale i nákup kvalitních brýlí), ve stomatologii jsou v největší míře financovány 

zubní protézy, v gynekologii pak dlouhodobé antikoncepční systémy. Dlouhodobé 

statistiky ukazují, že až 79 % klientů tvoří ženy, polovina z nich je ve věku od 25 do 39 

let.  

 

 

3.4 Úvěrové registry 

 

Jak již bylo řečeno, úvěrové registry (tzv. Credit Bureau) jsou standardním 

nástrojem pro posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrových produktů klientů z řad 

fyzických a právnických osob, využívaným finančními institucemi v bankovní                   

i nebankovní sféře. 

V následujícím textu se zaměřím na statistiku Bankovního a Nebankovního 

registru klientských informací a na registr SOLUS, kteří spravují údaje jak o fyzických, 

tak  právnických osobách. Centrální registr úvěrů soustřeďuje informace o úvěrových 

závazcích fyzických a právnických osob podnikatelů, proto se jím ve své práci nebudu 

zabývat. 

 

3.4.1 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací 
 

Organizátorem a poskytovatelem služeb pro dva nejvýznamnější privátní úvěrové 

registry v České republice – Bankovní registr klientských informací (BRKI)                      

a Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je společnost CCB – Czech Credit 

Bureau, a. s. Jediným akcionářem je italská společnost CRIF S. p. A. 

CCB je nezávislý poskytovatel informačních služeb pro finanční trh. Mezi jeho 

další oblasti působení patří:  

- podpora finančních institucí dodávkou nástrojů pro řízení rizika a procesů 

včetně kompatibility s Basel II požadavky; 
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- podpora hodnocení žadatelů dodávkou hodnotících metodik pro agenturu 

CzechInvest; 

- podpora segmentu SME projektem Rating SME ve spolupráci s Hospodářskou 

komorou Prahy a další. 

 

Úvěrové registry se staly samostatným odvětvím finančního trhu a jeho 

neodmyslitelnou součástí. Současné trendy rozvoje úvěrových registrů ukazují posun           

od poskytování dat k poskytování služeb s přidanou hodnotou pro úvěrové rozhodování        

pro segmenty detailového i korporátního bankovnictví (SME). Finanční instituce totiž 

stále více využívají úvěrové registry ve všech fázích vztahu s klientem, nejen při 

schvalování půjčky.  

 

3.4.1.1 Současný stav registrů 

Ke konci roku 2007 má BRKI 22 aktivních členů, což tvoří 99 % bankovního 

retailového trhu. Celkově je v Bankovním registru evidováno 11,7 milionů úvěrových 

smluv, mezi bankovními úvěry jsou zahrnuty jak klasické úvěry typu hypoték nebo úvěrů                

ze stavebního spoření, tak i kreditní karty, kontokorenty nebo povolené debety.  

Jak vidíme z tab. 3.4, údaje v registrech  i zájem o ně roste rok od roku. Snad 

nejvýraznější nárůst můžeme vidět v počtu dotazů bank na klienty a v počtu kontraktů 

(smluv vedených v registrech). Od roku 2003 do roku 2007 vzrostl tento počet téměř         

o 300 % u obou ukazatelů. Počet klientů v registrech se za dobu působení registru více jak 

zdvojnásobil, z 2,1 milionu na 4,7 milionu klientů, na každého klienta pak vychází 2,5 

úvěru. Hi-rate znamená pravděpodobnost získání informací z registru. Tato 

pravděpodobnost má také rostoucí tendenci, a to především díky rostoucímu počtu klientů 

v registru. 

 

Tab. 3.4 Základní statistiky BRKI za léta 2003 až 2007 
BRKI  2003  2004  2005  2006  2007 

Počet dotazů (v tis.) 674 810 1680 2375 2542 
Počet kontraktů (v mil.) 3,2 5,4 7,9 9,8 11,7 
Počet klientů (v mil.) 2,1 3,2 3,9 4,3 4,7 
Počet kontraktů na klienta 1,52 1,69 2,03 2,28 2,49 
Hi-rate 64,7% 75,6% 78,2% 80,6% 82,8% 
Kontrakty pro sdílení s NRKI (v mil.) - - - 1,57 2,74 
% připraveno pro sdílení - - - 16,0% 23,4% 

Zdroj: CCB, a. s. 
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Nebankovní registr klientských informací má kratší dobu působnosti, nicméně 

v rostoucím trendu všech údajů směle konkuruje Bankovnímu registru. Počet dotazů            

na klienty se za dva roky více než zšestinásobil, z 64 tisíc dotazů v roce 2005 na 412 tisíc 

dotazů v roce 2007. S rostoucím počtem klientů v registru roste počet smluv                             

i pravděpodobnost výskytu klienta v registru (hi-rate). Přesná čísla nalezneme v tab. 3.5. 

 

Tab. 3.5 Základní statistiky NRKI za léta 2005 až 2007 
NRKI  2005  2006  2007 

Počet dotazů (v tis.) 64 414 412 
Počet kontraktů (v tis.) 429 1049 1691 
Počet klientů (v tis.) 337 767 1104 
Počet kontraktů na klienta 1,27 1,37 1,53 
Hi-rate 12,1% 44,0% 64,4% 
Kontrakty pro sdílení s BRKI (v tis.) - 430,1 989,6 
% připraveno pro sdílení - 41,0% 58,5% 

Zdroj: CCB, a. s. 
 

Od ledna roku 2006 došlo ke vzájemné výměně informací mezi Bankovním                

a Nebankovním registrem klientských informací. Banky i splátkové a leasingové 

společnosti mohou nyní posuzovat úvěrovou historii klienta kompletně (samozřejmě se 

souhlasem klienta).  

Poslední dva řádky v obou tabulkách informují o počtu smluv, ke kterým dali 

klienti souhlas ke sdílení. Nebankovní registr může využívat zatím 23 % smluv 

evidovaných v BRKI, tedy asi 2,74 milionů. Bankovnímu registru je k dispozici skoro   

60 % kontraktů evidovaných v NRKI, tedy přes 989 tisíc. 

 

Zatímco v 90. letech 20. století se polemizovalo o tom, zda se úvěrové registry 

nepohybují na hraně zákona, dnes již jejich existenci nikdo nezpochybňuje. Odborníci 

vyzdvihují jejich pozitivní roli a ekonomické učebnice se o nich zmiňují jako                    

o efektivním nástroji pro odstraňování „informační nerovnováhy úvěrového trhu“.  

V dnešní době registry neposkytují jen data o dlužnících, ale ve vyspělých 

ekonomikách jsou kombinací informačních agentur, IT firem a konzultačních společností, 

které finančním institucím poskytují celou škálu informací, nástrojů a služeb.  

Studie Světové banky Doing business 2006 (zveřejněná v druhé polovině roku 

2006), která zkoumala podmínky pro podnikání ve 175 zemích světa, přiřadila České 

republice 52. místo v rámci kompletního hodnocení. Kdyby však hodnotila pouze úvěrové 

prostředí, dostala by se Česká republika na 21. místo na světě. Světová banka považuje 
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úvěrové prostředí ČR za velmi kvalitní a v rámci střední a východní Evropy ho řadí         

na samotný vrchol.42  

 

3.4.2 Zájmové sdružení právnických osob SOLUS 
 

Sdružení SOLUS je jako jediný v České republice ryze negativní registr. Tento 

registr funguje na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatelných odpovědí, 

které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina.  

Registr zahájil svou činnost v červnu 1999 a v září téhož roku jsou v off-line verzi 

zapsaná první data. V únoru roku 2004 přestoupilo sdružení do režimu on-line fungování 

registru FO, v květnu 2005 byl spuštěn registr IČ. S přestupem na on-line databázi také 

poskytuje sdružení SOLUS statistická data široké veřejnosti prostřednictvím svých 

tiskových zpráv.  

 

3.4.2.1 Současná statistika 

Rostoucí zájem o informace z databáze lze vidět v následujících grafech. Obr. 3.13 

zobrazuje počet dotazů členů sdružení v jednotlivých sledovaných letech. Největší nárůst 

počtu dotazů byl v roce 2006, a to až o 76 % oproti roku 2005. Podle Jana Stopky, 

tajemníka sdružení SOLUS, má významný vliv na růst počtu dotazů především rozšiřující 

se členská základna sdružení. Dalším důvodem neustálého růstu počtu dotazů je 

výjimečnost registru spočívající v zapojení různých sektorů, zejména nebankovních 

finančních institucí, bank a mobilních operátorů. 

 
 
Graf 3.13 Vývoj počtu dotazů členů sdružení SOLUS v letech 2004 až 2007 
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Zdroj:www.solus.cz.[březen 2008] 

 
                                                 
42 Uvedeno v materiálu, který mi poskytla společnost CCB, a. s. 
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I sdružení SOLUS se zaměřuje na sledování ukazatele hi-rate. Hi-rate i v tomto 

případě znamená procento dotazů, na které registr poskytl odpověď: „Ano – klient 

nalezen v registru SOLUS“. Toto procento ovlivňuje především období Vánoc, kdy téměř 

každý pátý člověk měl v minulosti problémy se splácením svých dluhů. Více obr. 3.14. 

 

Obr. 3.14 Vývoj hi-rate sdružení SOLUS v letech 2004 až 2007 
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Zdroj: www.solus.cz. 
 

Jeden z mála růstů, který je v této statistice potěšující, je počet klientů, kteří svůj 

závazek po splatnosti uhradili. V průběhu roku 2007 tak učinilo více než 195 tisíc 

dlužníků (v roce 2006 přes 95 tisíc, v roce 2005 necelých 20 tisíc, za rok 2004 nejsou 

data). Důvodem je opět široké spektrum působnosti SOLUS a tlak na dlužníky, kteří své 

dluhy raději vyrovnali, a tím se vyhnuli komplikacím při žádosti o novou službu, a to        

i z jiného sektoru. Obr. 3.15 ukazuje, jaký podíl má počet kladných odpovědí a počet 

dlužníků, kteří svůj dluh uhradili po splatnosti, na celkovém počtu dotazů do databáze.  

 
Obr. 3.15 Komparace nejdůležitějších ukazatelů registru sdružení SOLUS 
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Sdružení SOLUS se neustále rozvíjí. Každým rokem přibývají do sdružení noví 

členové, jako poslední se členem stala další významná instituce z bankovního sektoru, 

česká pobočka mezinárodní HSBC Bank. Počet členů se tak rozrostl na 22 společností. 

Závěrem ještě jeden statistický údaj vypovídající o kvalitě, kterou se registr může pyšnit – 

více než 99,9 % všech odpovědí na dotazy bylo poskytnuto do 1 vteřiny od vznesení 

požadavku. 

 

 

3.5 Dílčí závěr 

 

Ze všech čísel, které jsou uvedeny ve třetí kapitole a kterým se každoročně 

dostává přívlastků „rekordní“, by se mohlo zdát, že zadlužení českých domácností je 

opravdu alarmující a nabírá nebezpečné obrátky. Chuť Čechů zadlužovat se se odvíjí     

od ekonomického prostředí, ve kterém žijí. A pokud je toto prostředí stabilní a pokud mají 

lidé práci, díky které mohou platit splátky, nic jim nebrání uspokojit svou potřebu. 

A Češi nejvíce touží po vlastním bydlení, které si pořizují prostřednictvím 

hypotečních úvěrů. Spotřebitelské úvěry však české domácností také lákají, protože 

pomocí nich si mohou pořídit například vybavení do těchto nových bytů. 

Aby měly bankovní instituce a ostatní věřitelské instituce přehled o platební 

historii svých klientů, využívají služeb úvěrových registrů, které jim pomáhají při 

rozhodování o poskytování dalších úvěrů. Zájem o informace z těchto registrů je paralelní 

s rostoucím zájem a ochotou lidí zadlužovat se. 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat vývoj a strukturu úvěrů domácností. 

Celkové úvěry domácnostem jsem rozdělila na úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry, 

protože dohromady tvoří největší část.  

 

Rostoucí tendence zadlužování domácností v posledních letech přitahuje 

pozornost veřejnosti. Od roku 1993, kdy hodnota zadlužení činila 105,849 mld. Kč, se 

zadluženost zvýšila na 726,280 mld. Kč v roce 2007, což představuje téměř 690% nárůst. 

Tento růst je podpořen příznivou makroekonomickou situací v posledních letech. Stabilní 

úrokové sazby hypotečních úvěrů, ekonomický růst na vrcholu a zaměstnanost dosahující 

maximálních hodnot spolu s rostoucím disponibilním důchodem občanů jsou hlavními 

faktory podporující domácnosti při rozhodování o úvěru.  

Pokud srovnáme zadluženost českých domácností s některými evropskými pomocí 

podílu celkových úvěrů na HDP země, zjistíme, že české mají třikrát menší podíl na HDP   

než země eurozóny. Za rok 2006 úvěry domácnostem tvořily 12,1 % HDP, zatímco 

v zemích eurozóny to bylo asi 38 %. V Dánsku tvoří podíl úvěrů na HDP téměř 100 %, 

v Nizozemsku 73 %, stejného podílu jako ČR dosáhli v Maďarsku (12 %), nižšího pak na 

Slovensku (10,4%) a v Polsku (7,4 %). 

 

Největší krajíc z celkového zadlužení si každoročně ukrajují úvěry na bydlení.         

Od počátku tisíciletí se jejich podíl na celkových úvěrech pohybuje mezi 60 až 70 %. 

Největší část úvěrů na bydlení tvoří hypoteční úvěry, dále pak překlenovací úvěry            

a standardní úvěry ze stavebního spoření.  

S příchodem zahraničních vlastníků se banky začaly orientovat                               

i na nepodnikatelské klienty a své služby přizpůsobily přáním klientů bydlet ve vlastním 

bytu či domu. Rostoucí poptávku po úvěrech na bydlení ovlivňují úrokové sazby 

z hypotečních úvěrů, které od devadesátých let až do roku 2007 neustále klesaly. I když 

od poloviny roku 2007 dochází k postupnému růstu úrokových sazeb z hypotečních 

úvěrů, poptávka po úvěrech neklesá. Ovlivňuje ji agresivní marketingová politika bank, 

ale také politická rozhodnutí, např. o výši DHP u stavebních prací. 
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Na českém finančním trhu se pohybuje okolo dvaceti splátkových společností, 

mezi nejvýznamnější poskytovatele spotřebitelských úvěrů patří GE Money Multiservis, 

a. s., Cetelem a. s. a Home Credit, a. s. Největší množství peněz českým domácnostem 

poskytla za rok 2007 společnost Cetelem,a. s., jež profinancovala nákupy za 11,35 mld. 

Kč, čímž se stala první splátkovou společností, která překročila hranici 10 mld. Kč 

poskytnutých úvěrů. Splátkové společnosti se navzájem předbíhají v rozmanitosti 

poskytovaných služeb a produktů, na splátky se kromě klasických spotřebních produktů 

dá pořídit dovolená, zimní pneumatiky, veterinární vyšetření nebo nadstandardní lékařská 

péče. Nečastěji však domácnosti pořizují bílou a černou techniku, které dominují u všech 

tří splátkových společností. 

  

Efektivním nástrojem před úpadkem občana do dluhové spirály jsou tzv. úvěrové 

registry. Registry jsou v České republice poměrně novým nástrojem sledování finanční 

historie klientů, statistiky však potvrzují jak rostoucí počet zadlužujících se občanů, tak 

rostoucí zájem členských společností o klientské informace. Registry jsou pozitivní 

(Bankovní a Nebankovní registr klientských informací), tzn. že zaznamenávají celou 

klientovu finanční historii, tak i negativní (SOLUS), tzn. že informují uživatele registru 

pouze o neplatících klientech.  

Bankovní registr evidoval ke konci roku 2007 4,7 mil. klientů a téměř 12 mil. 

smluv, tedy asi 2,5 smlouvy na klienta. Nebankovní registr eviduje méně klientů, což je 

způsobeno tím, že u tohoto registru musí dát klienti souhlas s vložením jejich údajů        

do databáze. Sdružení SOLUS eviduje jednak rostoucí počet zadlužených občanů, ale také 

i rostoucí počet lidí, kteří svůj dluh uhradili po splatnosti.  

 

Za přínos považuji fakt, že i když zadluženost českých domácností narůstá 

každým rokem, v porovnání s některými evropskými domácnostmi jde o „zanedbatelné“ 

částky. Navíc, zadluženost českých domácností je podle mě zdravá, protože díky 

vysokému podílu úvěrů do bydlení tvoří dluhovou investici. Jinými slovy, dluhy se 

„neprojí“, ale investují do budoucna, což vidím jako pozitivní směr dalšího vývoje 

zadlužení.
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Příloha č. 1  
 
Uživatelé Bankovního registru klientských informací (stav ke dni 1. ledna 2008) 
BAWAG Bank CZ a.s. 
Česká spořitelna, a.s. 
Československá obchodní banka, a.s. 
GE Money Bank, a.s. 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Komerční banka, a.s. 
Raiffeisenbank a.s. 
eBanka, a.s. 
Hypoteční banka, a.s. 
Citibank Europe plc, organizační složka 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. 
Wüstenrot hypoteční banka, a.s. 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
HYPO stavební spořitelna a.s. 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
Volksbank CZ, a.s. 
Oberbank AG pobočka Česká republika 
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 
BRE Bank S.A 
HSBC Bank plc – pobočka Praha 
Zdroj: www.cbcb.cz. 



 

Příloha č. 2 
 
Uživatelé Nebankovního registru klientských informací (stav ke dni 1. ledna 2008) 

ČSOB Leasing, a.s.; 

GE Money Auto, a.s.; 

GE Money Multiservis, a.s.; 

UniCredit Leasing CZ, a.s.; 

Santander consumer finance a.s. 

ŠkoFIN s.r.o.; 

Leasing České spořitelny, a.s.; 

s Autoleasing, a.s. 

RENAULT LEASING CZ, s.r.o. 

D.S. Leasing, a.s. 

PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA,s.r.o. 

s Autoúvěr,a.s. 

Credium, a.s. 

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. 

UNILEASING a.s. 

Morava Leasing a.s. 

D.S. Leasing Full Service, s.r.o. 

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. 

GMAC a.s. 

IMPULS – Leasing – AUSTRIA s.r.o. 
Zdroj: www.llbc.cz 



 

Příloha č. 3 
 
Členové sdružení SOLUS 
Beneficial Finance a.s. 
CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o. 
CETELEM ČR, a. s. 

COFIDIS, s.r.o. 
Československá obchodní banka, a.s. 
Český Triangl, a. s. 
eBanka, a.s. 
E.ON Česká republika, s.r.o. 
ESSOX, s.r.o. 
Home Credit a. s. 
HSBC Bank plc - pobočka Praha 
Komerční banka, a.s. 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
PROFI CREDIT Czech, a. s. 
Raiffeisenbank, a.s. 
Santander Consumer Finance, a. s. 
s Autoleasing, a. s. 
s Autoúvěr, a. s. 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
UPC Česká republika, a.s. 
VB Leasing CZ, spol. s r.o. 
VLTAVÍN leas, a.s. 
Vodafone Czech Republic a.s. 
Zdroj: www.solus.cz 



 

Příloha č. 4 
 
Přehled na trhu hypotečních úvěrů ve vybraných zemích za rok 2006 

Země 
Hypoteční dluh 

(mil. EUR) 

Nárůst 
hypotečního 

dluhu 

Dluh z hypoték 
v poměru k 

HDP 

Podíl dluhu na 
hlavu (tis. EUR) 

EU27 5713615 11,1% 49,0% 11,6 
Velká Británie 1583372 11,9% 83,1% 26,2 
Německo 1183834 1,8% 51,3% 14,4 
Španělsko 571746 20,2% 58,6% 13,1 
Nizozemsko 525874 7,9% 98,4% 32,2 
Itálie 276102 13,3% 18,7% 4,7 
Dánsko 221970 13,4% 100,8% 40,9 
Švédsko 173499 9,1% 56,7% 19,2 
Irsko 123288 24,6% 70,1% 29,3 
Belgie 114105 12,9% 36,3% 10,9 
Portugalsko 91895 15,7% 59,2% 8,7 
Finsko 73200 11,0% 43,8% 13,9 
Rakousko 60669 12,7% 23,5% 7,3 
Řecko 57145 25,8% 29,3% 5,1 
Polsko 22514 53,7% 8,3% 0,6 
Lucembursko 11345 13,4% 34,3% 24,7 
Maďarsko 10215 11,0% 11,4% 1 
Česká repubilka 8055 33,9% 7,1% 0,8 
Francie 5778 14,7% 32,2% 9,2 
Lotyšsko 4680 86,5% 28,9% 2 
Estonsko 4278 63,4% 32,7% 3,2 
Slovensko 4209 36,7% 9,6% 0,8 
Kypr 3077 43,5% 21,2% 4 
Litva 2997 32,1% 12,6% 0,9 
Rumunsko 2276 57,2% 2,3% 0,1 
Slovinsko 1956 43,0% 6,6% 1 
Malta 1770 16,5% 34,7% 4,4 
Bulharsko 1745 73,5% 7,0% 0,2 
Švýcarsko 307348 3,4% 101,9% 41,2 
Turecko 12237 65,7% 3,8% 0,2 
Island 9828 4,5% 75,5% 32,8 
Chorvatsko 5219 37,2% 15,3% 1,2 
Ukrajina 4301 157,6% 2,6% 0,1 
Srbsko 650 111,7% 2,9% 0,1 
Zdroj: Evropská hypoteční federace 



 

Příloha č. 5 
 
Vývoj exekucí v ČR v letech 2001 až 2007 
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Zdroj: www.exekutorskakomora.cz 


