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Příloha A 

DOTAZNÍK  

Váţený respondente, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského oboru Ekonomika a právo v podnikání 

na Ekonomické fakultě VŠB- TU v Ostravě. V rámci mé diplomové práce na téma Zajištění závazků 

v bankovní praxi bych Vás ráda poprosila o vyplnění tohoto dotazníku.  

Zajišťovací prostředky slouţí k zajištění pohledávky (např. při poskytnutí úvěru) pro její lepší 

vymahatelnost. Cílem tohoto průzkumu je především zjistit, jaké povědomí mají spotřebitelé 

o jednotlivých druzích zajišťovacích prostředků. 

Všechny Vámi uvedené informace budou anonymní a pouţity pouze k diplomové práci.  

Předem děkuji za vyplnění. 

 

Andrea Holečková 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte prosím vţdy jen 1 moţnost! 

1. Který subjekt je posilován zajišťovacími prostředky v právních vztazích? 

1.1  Dluţník 

1.2  Věřitel 

1.3  Dluţník i věřitel 

2. Je možné, aby spotřebitel uznal svůj dluh i tím, že bude hradit úroky z jistiny? 

2.1  Ano 

2.2  Ne 

3. Může spotřebitel uznat platně dluh i jinou formou než písemně (např. ústně, 

konkludentně, mlčky)? 

3.1  Ano 

3.2  Ne 

4. Myslíte si, že smluvní pokuta, uzavřená mezi podnikateli ve výši 1 % denně 

z předmětu smlouvy za každý den prodlení, je přiměřená? 

4.1  Ano 

4.2  Ne, je příliš vysoká 

4.3  Ne, je příliš nízká 

5. Setkali jste se někdy s pojmem finanční kolaterál? 

5.1  Ano 

5.2  Ne 

6. Domníváte se, že je autoservis oprávněn váš automobil zadržet a nevydat v případě, 

že neuhradíte cenu za řádně provedenou opravu?  

6.1  Ano 

6.2  Ne 

7. Je v souladu se zákonem, aby věřitel požadoval po dlužníkovi navýšení zástavy 

v případě, že po vzniku zástavního práva dojde k poklesu ceny této zástavy (např. 

pokud je zástavou dům- v případě poklesu ceny tohoto domu)? 

7.1  Ano 

7.2  Ne 



8. Je některým právním předpisem v České republice stanovena maximální výše zálohy 

(platby předem)? 

8.1  Ano, a to do výše:…………………….. (prosím uveďte v % z celkové ceny) 

8.2  Ne 

9. Musí u bankovní záruky vždy jako jedna ze smluvních stran vystupovat bankovní 

instituce? 

9.1  Ano 

9.2  Ne 

10. Který ze způsobů zajištění závazků považujete za nejvýhodnější pro věřitele? 

Uveďte prosím max. 2 možnosti. 

10.1    Smluvní pokuta   10.2    Ručení 

10.3    Bankovní záruka   10.4    Uznání závazku, uznání dluhu 

10.5    Finanční zajištění   10.6    Zástavní právo   

10.7    Zajištění postoupením pohledávky 10.8    Zadrţovací právo   

10.9    Zajištění závazků převodem práva 10.10  Dohoda o sráţkách ze mzdy a jiných příjmů 

11. Na koho byste se nejdříve obrátil se žádostí o úvěr (půjčku)? 

11.1  Na peněţní ústav 

11.2  Na nebankovní institut 

11.3  Na rodinu, známé 

11.4  Na někoho jiného: …………………………………………..(prosím uveďte) 

12. V případě, že byste žádal u banky o úvěr (půjčku) vyšší než 500 000 Kč, nechal byste 

si jej pojistit pro případ, že byste jej nebyl schopen splácet? 

12.1  Ano 

12.2  Ne 

13.  Byl byste ochoten stát se ručitelem? 

13.1  Ano 

13.2  Ano, ale jen blízkým osobám 

13.3  Ne 

14. Jaké je Vaše pohlaví? 

14.1  Ţena 

14.2  Muţ 

15. Jaký je Váš věk? 

15.1  do 30 let 15.3  41 – 50 let 

15.2  31 – 40 let 15.4  51 let a více 

16. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

16.1  Základní 

16.2  Středoškolské bez maturity (výuční list) 

16.3  Středoškolské s maturitou 

16.4  Vyšší odborné 

16.5  Vysokoškolské 



Příloha B 

Graf B.1 Podíly odpovědí na otázku č. 2 (pouze zaměstnanci KB) 

Je možné, aby spotřebitel uznal svůj dluh i tím, že 

bude hradit úroky z jistiny? 

(Odpovídali pouze zaměstnanci KB.)

78%

22%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf B.2 Podíly odpovědí na otázku č. 2 (pouze ostatní respondenti) 

Je možné, aby spotřebitel uznal svůj dluh i tím, že 

bude hradit úroky z jistiny? 

(Odpovídali pouze ostatní respondenti.)

74%

26%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 



 

Graf B.3 Podíly odpovědí na otázku č. 5  

Setkali jste se někdy s pojmem finanční kolaterál?

23%

77%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf B.4 Podíly odpovědí na otázku č. 5 (pouze ostatní respondenti) 

Setkali jste se někdy s pojmem finanční kolaterál? 

(Odpovídali pouze ostatní respondenti.)

11%

89%

Ano 

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 



 

Graf B.5 Podíly odpovědí na otázku č. 5 (pouze zaměstnanci KB) 

Setkali jste se někdy s pojmem finanční kolaterál? 

(Odpovídali pouze zaměstnanci KB.)

59%

41%
Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf B.6 Podíly odpovědí na otázku č. 6 

Domníváte se, že je autoservis oprávně váš 

automobil zadržet a nevydat v případě, že neuhradíte 

cenu za řádně provedenou opravu?

57%

43% Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 



 

Graf B.7 Podíly odpovědí na otázku č. 7 

Je v souladu se zákonem, aby věřitel požadoval po 

dlužníkovi navýšení zástavy v případě, že po vzniku 

zástavního práva dojde k poklesu ceny této zástavy?

39%

61%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf B.8 Podíly odpovědí na otázku č. 9 

Musí u bankovní záruky vždy jako jedna ze 

smluvních stran vystupovat bankovní instutice?

84%

16%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 



 

Graf B.9 Podíly odpovědí na otázku č. 12 

V případě, že byste žádal u banky o úvěr (půjčku) 

vyšší než 500 000 Kč, nechal byste si jej pojistit pro 

případ, že byste jej nebyl schopen splácet?

91%

9%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf B.10 Pohlaví respondentů 

Respondenti

69,40%

30,60%

ženy

muži

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 



 

Graf B.11 Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů 

Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů

2%

3%

40%

6%

49%

Základní

Středoškolské bez
maturity

středoškolské s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 


