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 !"#$%&'#'()#*+,-.*,"(/0!'1%23$'45'6788778

(dále jen „Smlouva“)

 !"#$%&'(# souladu ust. § 497 a násl. obchodního zákoníku v )*"+&,-(!&.&/

0/1%( #%2%&,34(2&%5(-.6/7%("(849 (6)4* ( !"#$%*:(6-* #&/(6+8"&:;

1. WPP Financial s.r.o.,
se sídlem Veselá 199/5, 602 00 Brno
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v <8&.(422/*(=5(#*419"(>?@AB
CDE;(FGF(02 HH@5(ICD;(=JFGFAFHH@
Jednatel Petr Pelka 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
D/6*4(KL+ ; 5131994001/5500
Telefonní kontakt: + 420 739 102 861
E-mail: info@rychle-finance.cz

/dále jen „92+.*,"“/

a

2. Jan Novák
M8#"*,(N:2*OP+.; Brno, Masarykova 100 QRD; 100 00
S42&,(L/6*4; 000000000000
D/6*4(ETQT; 0000000000
platnost O.P. do: 000000000000
Telefonní kontakt: 0000000000000
E-mail: jannovak@novak.cz

/dále jen „Dlužník“/
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:+,;!2*' !"#$%<=
I.

1.1. U.$O+%*( 6%( +/-+4( )4( $'2&,-( )464 !%&/(
schopnosti Dlužníka splácet zavazuje poskytnout 
Dlužníkovi N%!KL%*&V( 6)4+$%NO+%*69V( K#.8( #%( #VPO(
10.000,- WL(X6*4#:;(2%6%+(+O6/7(948 &(L%69V73Y5(X2'*%(
Z%&( [6)4+$%NO+%*69V( K#.8\Y5( "( +4( !"( )42-/&%9(
stanovených touto Smlouvou a Dlužník se zavazuje 
)469:+& +V( 6)4+$%NO+%*69V( K#.8( )$OZ-4 +5(  38"2O+(
U.$O+%*O( #%P9%8,( )*"+N:( 24342& té v souvislosti 
se 6)4+$%NO+%*69V-( K#.8%-( "( 6)4+$%NO+%*69V( K#.8(
$'2&.(6)*"+O+T
]TF( I* 1&/9( 6%( !"#"! Z%( #8'+O+( 6)4+$%NO+%*69V( K#.8(
#.$O+%*O( 24( 2&%( ……….. !)^64N%-(  )8"#%&V-(
v L*'&9 ( CCCT( +,+4( 6-*4 #:5( "( +4( #L%+&.( 6-* #&/73(
K849^5( 7%*9%-( +%2:( N 2%( #8'7%&4( ]?TGHA5- WL(
X6*4#:;( )"+&'7+( +O6/7( 2%#.+( 6%+( 46-2%6'+( 948 &(
L%69V73YT(_849(6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 (LO&/(FH5HA`T
1.3. Smluvní strany se dohodly, že Dlužník zaplatí 
U.$O+%*O( !"( "2-O&O6+8"L&/( !)8"74#'&/( 6-*4 #:5(
posouzení a evaluaci Bonity dlužníka jednorázovou 
42-.& (#%(#VPO(BT]AA5-WL(X6*4#:;(+$O(+O6/7%(Z%2&4(6+4(
948 &(L%69V73Y5( X2'*%( Z%&( [42-.&"\YT(M"+4(42-.&"(
bude splatná v první splátce tohoto poskytnutého 
s)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( # souladu  s ustanovením 
L*'&9 (CCCT(+,+4(6-*4 #:T(
]T@T(S4L&/()847%&+&/(6"!N"(&'9*"2^(LO&/(G>?5@a`T

II.
>,3)?@A'()#*+,-.*,"(/0B#'1%23$C'14,"'

()#*+,-.*,"(/0B#'1%23$

2.1. R-* #&/(6+8"&:(6%(24342*:5(1%(U.$O+%*()469:+&%(
Dlužníkovi 6)4+$%NO+%*69V( K#.8( )$%#42%-( &"((
N"&94#&/( KL%+(  #%2%&V( # záhlaví této smlouvy 
2.2. R-* #&/( 6+8"&:( 6%( 24342*:5( 1%( !"( 2%&( L%8)'&/(
6)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( 6%( )4#"1 Z%( 2%&( 42%6*'&/(
bO&"&L&/73()846+$%29^(&"(N"&94#&/(KL%+(I* 1&/9".

III.
 )"&*@#(*'()#*+,-.*,"(/0B#'1%23$=

BT]T( I* 1&/9( 6%( !"#"! Z%( 6)*"+O+( U.$O+%*O(
6)4+$%NO+%*69V( K#.8( #L%+&.( )$/6* P%&6+#/( "( 42-.&:(
dle této smlouvy ve 4 (slovy: L+:$%73Y( )4( 64N.(
&'6*%2 Z/7/73(-.6/L&/73(6)*'+9'73(6#,34(7%*94#,34(
závazku ve výši 3.995,- WL(X6*4#:;(+$O(+O6/7%(2%#.+(6%t
2%#"2%6'+( ).+( 948 &( L%69V73Y5( X2'*%( Z%&( \6)*'+9"\Y5(
"( +4( &%Z)4!2.ZO( #12:( 24( FAT( 9"*%&2'$&/34( 2&%(
v -.6/7O(("(+4()42(!+8'+4 (#V342:(6)*'+%9()84()$/)"2(
nedodržení termínu splatnosti. Splátky se Dlužník 
!"#"! Z%( 38"2O+(&"(N"&94#&/(KL%+(U.$O+%*%( #%2%&V(
v t,+4(R-*4 #.T(I* 1&/9(Z%()4#O&%&(38"2O+(6)*'+9:(2*%(
6)*'+94#,34( 9"*%&2'$%5(  #%2%&,34( &"( )46*%2&/(
6+8"&.(+,+4(6-*4 #:T(
3.2. Každá jednotlivá splátka se považuje za 
 38"!%&4 ( $'2&.( "( #L"65( )"9*O1%( N 2%( # celé své 
#VPO()$O)6'&"(&"(KL%+(#.$O+%*%(&%Z)4!2.ZO(24(20. dne 
)$/6* P&,34(-.6/7%T(

IV.
Práva a povinnosti Dlužníka:

@T]T( I* 1&/9( 6%( #V6*4#&.( !"#"! Z%( 6)4+$%NO+%*69V(
K#.8( )469:+& +V( - ( U.$O+%*%-( )42*%( L*'&9 ( CT(
R-*4 #:( #L%+&.( 6Z%2&"&,( 42-.&:( )42*%( L*'&9 ( CT5(
odst. 1.2., 1.3. Smlouvy v dohodnuté splátce $'2&.(
"( #L"6(  38"2O+( &"( N"&94#&/( KL%+( U.$O+%*%( )42*%(
 Z%2&'&/(#(L*'&9 (CCCT(R-*4 #:T
@TFT(I* 1&/9(6%(!"#"! Z%()$O(K38"2.(6)*'+9:(LO(ZO&,34(
!'#"!9 ( 2*%( +,+4( R-*4 #:(  #'2.+( #12:( Z"94(
#"8O"NO*&/( 6:-N4*( L/6*4( +,+4( R-*4 #:( 4( )^ZL7%( X+ZT(
0000000000000). Neuvedení variabilního symbolu 
platby se považuje za porušení povinností Dlužníka 
)42*%(+,+4(R-*4 #:("(!&%-41c Z%(O2%&+ObO9"7O()*"+N:T(
U(+"94#,-()$/)"2.(Z%(2* 1&/9()4#O&%&(!"6*"+(U.$O+%*O(
)/6%-&.( 249*"2( 4( )84#%2%&,( )*"+N.( 6( 8"!/+9%-( "(
podpisem poukazující banky, r%6)T(K6+$O19 ()4P+4#&/(
poukázky prokazující provedení platby. Do doby 
odeslání tohoto dokladu pro identifikaci platby je 
Dlužník v prodlení.
@TBT( I* 1&/9( -'( )8'#4( 4N281%+( 92:94*O#( N%!)*"+&.(
výpis z KL+ (# )424N.(+"N *9:( -4$%&/T

V.
Prohlášení Dlužníka:

5.1. Dlužník prohlašuje, že:
a) ke dni podpisu této Smlouvy nebyla na jeho 
464N ( )42'&"( 64 2&/( LO( 84!342L/( 1"*4N"5( "&O(
jakýkoli jiný návrh na zahájení soudního nebo 
84!342L/34($/!%&/( (L%69V73(4N%7&V73(LO(84!342L/73(
64 2^5( #L%+&.( 64 2^(-%!O&'842&/735( "( "&O si není 
#.24-(2^#42 5()84(9+%8V(N:(6%(+"9(-43*4(6+'+5
b) nenachází se v úpadku ani v insolvenci, není 
KL"6+&/9%-(24342(LO( Z%2&'&/5(Z%ZO731()*&.&/(N:(N:*"(
v rozporu s )*&.&/-( !'#"!9^( )42*%( +,+4( R-*4 #:(
&%N4( N:( -43*"( )*&.&/( )42*%( +,+4( R-*4 #:( Z"994*O(
ohrozO+(LO(!&%-41&O+5
c) 9%(2&O()42)O6 (+,+4(R-*4 #:()84+O(&.- ("&O()84+O(
jeho manželce/manželovi není vedeno žádné 
%d%9 L&/( LO( 84!342L/( $/!%&/(  ( L%69V73( 64 2^( "( "&O(
9%( 2&O( )42)O6 ( +,+4( R-*4 #:( &%%dO6+ Z%( %d%9 L&/(
+O+ *( #%( 6-:6* (  6+"&4#%&/( e( @A( !'9T( LT( ]FAfFAA1
RNT5( Z%1( N:( -43*( NV+( )429*"2%-( )84( &"$/!%&/(
%d%9 7%(#^LO(I* 1&/94#O5
d) )4#"1 Z%(#VPO(6Z%2&"&,34(K849 ("(42-.&:()42*%(
L*'&9 ( CT5( 426+T]TFT5( ]TBT( R-*4 #:5( 6+%Z&.( Z"94(
#%P9%8,( 6-* #&/( 6"&97%( 6Z%2&"&,( )84( )$/)"2(
)48 P%&/( )4#O&&46+/( I* 1&/9"( &%N4( U.$O+%*%( !"
)$O-.$%&,( )%864&'*&/5( "( +%73&O79,( &'84L&46+O( )$O(
užití know-34g( U.$O+%*%5( &%42)48 Z/7/( 24N8V-(
-8"#^-( 6 )$O3*,2& +/-( 9 #:PP/( bO&"&L&/( 8O!O94#46+O(
poskytovaného produktu, a s jejich výší souhlasí, a 
byla mu v )*&,-(84!6"3 (69*"2N"(&'9*"2^5()4)*"+9^(
"( 6)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( 684! -O+%*&.( "( $'2&.(
#:6#.+*%&"T
e) Q$/Z-4#'("(647O'*&/(6O+ "7%(I* 1&/9"(&%246"3 Z%(
6+"&2"82 ( )84( N"&94#&/( 6)4+$%NO+%*69V( K#.8( LO(
6+"&2"82&/( bO&"&L&/( )842 9+5( )84+4( 6%( U.$O+%*(
s I* 1&/9%-( )4( $'2&,-( )464 !%&/( 6734)&46+O(
Dlužníka splácet dle e( G( !'94&"( LT( ]@?fFA]A( RNT(
24342*O( &"( #:647%( 8O!O94#,-( bO&"&L&/-( )842 9+ (
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6)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( 6( 42)4#/2"Z/7/( 42-.&4 ( #%(
)846).73(U.$O+%*%5(6 42)4#/2"Z/7/-O5(!"ZOPh4#"7/-O("(
-4+O#"L&/-O( O&6+O+ +:5( Z%1( 4N.( 6+8"&:( )4#"1 Z/( !"(
& +&,("()$O-.$%&,()84(#!'Z%-&ý rizikový závazkový 
vztah,
f) byl seznámen se všemi informacemi, které dle 
!'94&"( LT( ]@?fFA]A( RNT( N:*( U.$O+%*( )4#O&%&(
I* 1&/94#O( 62.*O+( "( 1%( Z%( 6734)%&( 6)*'7%+(
6)4+$%NO+%*69V(K#.8($'2&.T
5.2. I* 1&/9( 6%( )$%2(  !"#$%&/-( +,+4( R-*4 #:(
2^9*"2&.( 6%!&'-O*( 6 podmínkami poskytnutí 
6)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( U.$O+%*%-( )42*%( +,+4(
Smlouvy, seznámil se s podmínkami nabízenými 
ZO&V-O( 6 NZ%9+:( )469:+ Z/7/-O( )424N&'( )*&.&/( "(
)484#&"*( &"N/29 ( U.$O+%*%( 6 +.-O+4( 46+"+&/-O(
&"N/29"-O("(&"(!'9*"2.(6#4N42&,(#4*N:("(#^*%()"9(
)$O6+4 )il k  !"#$%&/(+,+4(R-*4 #:T
5.3. I* 1&/9( )42)O6%-( +,+4( R-*4 #:( #V6*4#&.( "(
&%42#4*"+%*&.( 64 3*"6/( "( 2'#'( 6#4*%&/( 6 tím, že 
U.$O+%*(Z%(4)8'#&.&(# souladu s )$/6* P&V-O()8'#&/-O(
)$%2)O6:5( !%Z-,&"( !'94&%-( LT( ]A]fFAAA( RNT5( 4(
4738"&.( 464N&/73( K2"Z^5( !)8"74#'#"+5
6384-"1i4#"+( "(  734#'#"+( #%P9%8,( O&b48-"7%( "(
údaje, které mu Dlužník v souvislosti s touto 
R-*4 #4 ( "( )84( KL%*:(  !"#$%&/( +,+4( R-*4 #:(
24N84#4*&.( )469:+*( X2'*%( Z%&( [E64N&/( K2"Z%\Y5(
!)8"74#'#"+( +:+4( E64N&/( K2"Z%( O( )846+$%2&O7+#/-(
+$%+/73(464NT(U( +,+4(64 #O6*46+O( Z%(U.$O+%*()$%2%#P/-(
4)8'#&.&( O&b48-"7%( 4( )$/)"2&.( )*"+%N&/( &%9'!&O(
I* 1&/9"( 62.*O+( +$%+/-( 464N'-5( !%Z-,&"( !"( KL%*%-(
#:-'3'&/(2* 1&V73(L'6+%9()4(6)*"+&46+OT
5.4. I* 1&/9(  2.* Z%( U.$O+%*O( 64 3*"6( )42*%( L*'&9 (
?TBT(R-*4 #:(&"(24N (42( !"#$%&/(+,+4(R-*4uvy až 
24( K)*&,34( 6)*&.&/( #P%73( !'#"!9^( I* 1&/9"( #^LO(
U.$O+%*O5( 9+%8,( #!&O9*:( LO( #!&O9&4 ( &"( !'9*"2.( +,+4(
Smlouvy nebo jsou od Smlouvy odvozeny.

VI.
:+,;4&(@0'()"&D,@A

6.1. I* 1&/9( Z%( 4)8'#&.&(  38"2O+( U.$O+%*O( 7%*V(
6)4+$%NO+%*69V( K#.8( #L%+&.( )$/6* P%&6+ví se 
6Z%2&"&4 (42-.&4 ("(6Z%2&"&V-()4)*"+9%-(O()$%2(
termínem splatnosti uvedenou v +,+4(R-*4 #.T
>TFT( Q84( )$/)"2( )$%2L"6&,34( 6)*"7%&/(
6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 (-'(#.$O+%*()8'#4(&"(&'38"2 (
& +&V73( "( 4NZ%9+O#&.( 42^#42&.&V73( &'9*"2^5( 9+%8,(
mu vznikly v )$/-.( 64uvislosti s )$%2L"6&V-(
6)*"7%&/-T(UVP%(&'38"2:(&'9*"2^(LO&/
0,5% z )$%2L"6&.( 6)*"7%&,( L'6+O( 7%*94#,( #VP%(
6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 T((

VII.
E;(*#$),@A'#;' !"#$%<C'$/#@4,@A'

smluvního vztahu

aT]T(U.$O+%*(Z%(4)8'#&.&(426+4 )O+(42(R-*4 #:;
a) pokud se Dlužník 246+"&%(24()842*%&/(6()*&.&/-(
Z"9V7394*O#(6#V73(!'#"!9^(!%(R-*4 #:5
NY()49 2(I* 1&/9()48 P/(&%N4(&%6)*&/(Z"9V94*O#(6#^Z(
závazek ze Smlouvy,
Q49 2( U.$O+%*( 426+4 )/( 42( R-*4 #:( )4( )469:+& +/(
6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 5(6+'#'(6%(2%6'+V-(2&%-()4(
odeslání odstoupení 42(R-*4 #:( !%( 6+8"&:( #.$O+%*%(
na výše uvedenou adresu Dlužníka splatným vcelku 

7%*V( !'#"!%9( I* 1&/9"( #L%+&.( )$/6* P%&6+#/( "(
42-.&:T
7.2. I* 1&/9( -^1%( 42( R-*4 #:( 426+4 )O+( N%!(
 #%2%&/( 2^#42^( #%( *3^+.( ]@ –ti 2&^( 42%( 2&%(
 !"#$%&/(+,+4(6-*4 #:T(
aTBT( j3^+"( pro odstoupení je považována za 
zachovanou, je-*O( 426+4 )%&/( 42%6*'&4( #.$O+%*O( #(
*O6+O&&,( )424N.( &%N4( &"( ZO&,-( +8#"*,-( &46OLO( 2"+(
&%Z)4!2.ZO( #( )46*%2&/( 2%&( *3^+:T
7.4. Došlo-*O( 9( 426+4 )%&/( )42*%( L*'&9 ( aTFT( +,+4(
6-*4 #:5(Z%(I* 1&/9()4#O&%&(#.$O+%*O(&%Z)4!2.ZO(24(BA(
2&^(42%(2&%(42%6*'&/(426+4 )%&/5(!")*"+O+(ZO6+O& (2*%(
L*'&9 ( ]T]T( +,+4( 6-*4 #:T( U( +4-+4( )$/)"2.( Z%(
6)4+$%NO+%*( )4#O&%&( !")*"+O+( #.$O+%*O( K849( #%( #VPO5( &"(
9+%84 ( N:( #.$O+%*O( #!&O9*( &'8495( )49 2( N:( 9(
odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode 
2&%5(92:(N:*(6)4+$%NO+%*69V(K#.8(L%8)'&5(24(2&%5(92:(
Z%(ZO6+O&"(6)*"7%&"T(I%&&/(K849(& +&V()84(#V)4L%+(2*%(
L*'&9 (aT@T(LO&/(0,24 %. 
7.5T( E26+4 )%&/( 42( 6-*4 #:( Z%( +$%N"( !"6*"+(
)84+O6+8"&.( )/6%-&.( 24)48 L%&.( &"( Z%Z/( "28%6 (
uvedenou v záhlaví smlouvy. Odstoupení od 
6-*4 #:(Z%(KLO&&,(2&%-(248 L%&/(#:Z-"()$/)"2 (2*%(
L*'&9 (aTBT(+,+4(6-*4 #:T
aT>T((k94&LO+(6-* #&/(#!+"3(*!%(+"9,(&'6*%24#&.;(
"5( I* 1&/9(  38"2/( 7%*94#4 ( #VPO( )^ZL9:( #( +%8-/& (
splatnosti LO( )$%2( +%8-/&%-( 6)*"+&46+OT( Q"9*O1%( +"9(
 LO&/5(U.$O+%*(!"šle dlužníkovi doklad o bezdlužnosti. 
N5(I* 1&/9(&%6)*'7/(6#,(!'#"!9:($'2&.5("*%()/6%-&.(
se dohodne s U.$O+%*%-(&"(6-/8&,-($%P%&/T(Q"9*O1%(
6#^Z(!'#"!%9(24281/5( 94&L/(6%(6-* #&/(#!+"3T

VIII.
Sankce a ostatní ujednání

8.1. U( )$/)"2.( )842*%&/( 6 úhradou splátky 
6)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( 4( #/7%( &%1( ?( 9"*%&2'$&/73(
dní po termínu splatnosti smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 300,- WL(f6*4#:;(+$O(6+"(948 &(
L%69V73Y( !"( 9"12V( 9"*%&2'$&/( 2%&( )842*%&/(
s úhradou splátky, a to až do úplného zaplacení 
)$/6lušné splátky, kterou je povinen zaplatit Dlužník 
U.$O+%*OT
8.2. Smluvní pokutu sjednanou v bodu 8.1 je 
I* 1&/9()4#O&%&( 38"2O+(&%Z)4!2.ZO(24(]A(- ti (slovy: 
2%6%+OY( 2&^( 42%( 2&%( #:6+"#%&/( )/6%-&,34(
#:KL+4#'&/(6-* #&/()49 +:(U.$O+%*%-T(S4!342 Z/7/(Z%(
okamži9( #:6+"#%&/( #:KL+4#'&/( "( #!&O9( &'849 ( &"(
!")*"7%&/( 6-* #&/( )49 +:( &%&/( #'!'&( &"( 248 L%&/(
+434+4(#:KL+4#'&/T
8.3. Q84( )$/)"2( )48 P%&/( )4#O&&46+O( I* 1&/9"(
v )424N.(&% 38"!%&/(6)*'+9:(6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 (
$'2&.( "( #L"6( #%( 6-:6* ( L*'&9 ( CCCT( 426+T 3.1. 
Smlouvy nebo v )424N.( )842*%&/( I* 1&/9"(
s K38"24 ( Z%2&4+*O#,(-.6/L&/( 6)*'+9:(4(#/7%(&%1(FA(
9"*%&2'$&/73(2&^(&%N4(# )424N.()842*%&/(I* 1&/9"(
s K38"24 ( ZO&,34( )%&.1O+,34( !'#"!9 ( 2*%( +,+4(
Smlouvy nebo v )424N.()48 P%&/(Z"9V7394*O#(ZO&V73(
povinností Dlužníka dle této Smlouvy nebo pro 
)$/)"25( 1%( 6%( Z"9,94*O( )843*'P%&/( I* 1&/9"( # této 
R-*4 #.(  9'1%( Z"94( &%)8"#2O#,( &%N4( &%K)*&,5(
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 
20.000,- WL5( X6*4#:; 2#"7%+( +O6/7( 948 &( L%69V73Y5(
9+%84 ( Z%( )4#O&%&( !")*"+O+(I* 1&/9(U.$O+%*OT U.$O+%*( "(
I* 1&/9(24342*O5(1%(64 L"6&.(6%(2&%-(&'6*%2 Z/7/-(
po dni porušení jedné z uvedených povinností 
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I* 1&/9"( 6%( 6+'#"Z/( 49"-1O+.( 6)*"+&V-O( #%P9%8,(
)%&.1O+,( !'#"!9:(I* 1&/9"( 2*%( +,+4(R-*4 #:T( UVP%(
sjednanou smluvní pokutu je Dlužník povinen 
uhradit neZ)4!2.ZO(24(]A(- +O( X6*4#:;(2%6%+OY(2&^(42%(
2&%(#:6+"#%&/(#:KL+4#'&/(6-* #&/()49 +:(U.$O+%*%-T(
S4!342 Z/7/(Z%(49"-1O9(#:6+"#%&/(#:KL+4#'&/("(#!&O9(
nároku na zaplacení smluvní pokuty není vázán na 
248 L%&/(+434+4(#:KL+4#'&/T
8.4. U( )$/)"2.( )842*%&/( I* 1&/9" s úhradou 
Z"9,3494*O( 6)*"+&,34( )%&.1O+,34( !'#"!9 ( 2*%( +,+4(
R-*4 #:5( Z%( U.$O+%*( 4)8'#&.&5( &O94*O( #P"9( )4#O&%&5(
zaslat Dlužníkovi písemnou upomínku. Pakliže se 
Dlužník ocitne v )842*%&/( "( U.$O+%*%-( - ( N 2%(
zaslána písemná upomínka, zavazuje se Dlužník 
U.$O+eli uhradit za každou zaslanou upomínku 
)" P'*&/(L'6+9 (#%(#VPO(BAA5- WLT
8.5. U( )$/)"2.( )842*%&/( I* 1&/9"( 6 úhradou 
Z"9,3494*O( 6)*"+&,34( )%&.1O+,34( !'#"!9 ( 2*%( +,+4(
R-*4 #:5(  2.* Z%( I* 1&/9( U.$O+%*O( #V6*4#&V( 64 3*"6(
k !#%$%Z&.&/( X)4 1O+/Y( 464N&/73( K2"Z^( Ilužníka 
v 84!6"3 (Z-,&"("()$/Z-%&/5("28%6:(+8#"*,34(N:2*OP+.(
"( 2"+"( &"84!%&/5( 6)4* ( 6%( 69 +%L&46+/( %dO6+%&7%(
Z%ZO73( !'#"!9 ( )4( 6)*"+&46+O( )84( )4+$%N:( #:-'3'&/(
6#V73(6)*"+&V73(&'849^T
8.6. l"9'94*O(  Z%2&'&/( 4( 6-* #&/( )49 +.( 4N6"1%&'(
v +,+4( R-*4 #.( &%-"Z/( #*iv na právo poškozené 
strany požadovat náhradu škody vzniklé porušením 
)4#O&&46+O5( )84( &.1( N:*"( )49 +"( 6Z%2&'&"T(
Q4P94!%&'(6+8"&"(Z%(4)8'#&.&"()41"24#"+(&'38"2 (
P942:(!)^64N%&,()48 P%&/-()4#O&&46+/5(&"(9+%8,(6%(
#!+"3 Z%(6-* #&/()49 +"("(Z%(4)8'#&.&"(6%(24-áhat 
&'38"2:(P942:()$%6"3 Z/7/(6-* #&/()49 + T
8.7 U%P9%8,(R-* #&/()49 +:(2*%(L*T VIII. jsou splatné 
do 10 - +O( 9"*%&2'$&/73( 2&^( 42%( 2&%( #:6+"#%&/(
#:KL+4#'&/( 6-* #&/( )49 +:T( J")*"7%&/-( 6-* #&/(
)49 +:(&%!"&O9'(U.$O+%*O(&'849(&"(&'38"2 (P942:T
8.8 Pokud Dlužník nesplní svoji povinnost uhrazení 
6)*'+9:(&"(N"&94#&/(KL%+(U.$O+%*%( #%2%&V(# záhlaví 
této Smlouvy, ale provede úhradu splátky jinou 
b48-4 ( &")$T( )4P+4#&/( )4 9'!94 ( ")42T5( !"#"! Z%(
6%( I* 1&/9( U.$O+%*O(  38"2O+( !"( 9"12V( +"94#V( )$/)"2(
)" P'*&/(L'6+9 (#%(#Vši 200,- WLT(0% #%2%-li Dlužník 
)$O()84#%2%&/(K38"2:(6)*'+9 (#"8O"NO*&/(6:-N4*5(&%N4(
uvede-*O( Z%Z(&%6)8'#&.5(!"#"! Z%(6%(I* 1&/9(U.$O+%*O(
 38"2O+( !"( 9"12V( +"94#V( )$/)"2( )" P'*&/( L'6+9 ( #%(
výši 300,- WLT
HTGT( J-.&"( K849^( # )$/)"2.( 4)412.&V73( )*"+%N( 6%(
nesjednává. 
8.10. V )$/)"2.()842*%&/(I* 1&/9"(6 úhradou splátky 
6)4+$%NO+%*69,34( K#.8 ( Z%( #.$O+%*( 4)8'#&.&(
požadovat i zákonný úrok z prodlení stanovený 
&"$/!%&/-( #*'2:( LT( ]@Ff]GG@( RNT5( # )*"+&,-( !&.&/5(
+ZT( [Q84( )842*%&/( #!&O9*,( )4( ]T( L%8#%&7O( FA]A( Z%(
stanoven"(84L&/(#VP%(K849 (!()842*%&/(#%(#VPO(8%)4(
6"!N:( 6+"&4#%&,( D0<( )84( )46*%2&/( 2%&(
9"*%&2'$&/34( )4*4*%+/5( 9+%8,( )$%273'!/( #!&O9 (
)842*%&/5(!#VP%&,(4(6%2-()847%&+&/73(N42^("(N 2%(
!^6+'#"+()4(7%*4 (24N ()842*%&/(6+%Z&'5(+%2:;((J_JQ(
= reposazba % + 7 %.“

IX.
EF@&!#%?@A'&';#3$4#%?@A=

GT]T(l"9,94*O#(4!&'-%&/5()$/)O65(24+"!(&%N4( *O6+O&&V(
249 -%&+( +V9"Z/7/( 6%(  !"#$%&,( R-*4 #:( LO(

závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, je 
I* 1&/9()4#O&%&(!"6*"+(U.$O+%*O(24)48 L%&4 ()4P+4 (
&"(#VP%( #%2%&4 ("28%6 (6/2*"(U.$O+%le uvedenou v 
+,+4(R-*4 #.T
GTFT(U%P9%8,()/6%-&46+O(248 L Z%(U.$O+%*(I* 1&/94#O(
&"( "28%6 ( +8#"*,34( N:2*OP+.(  #%2%&4 ( #( +,+4(
R-*4 #. &%N4( &"( "28%6 ( )84( 248 L4#'&/(
korespondence, je-li známa a Dlužník tuto adresu 
 #%2*( 24( +,+4( R-*4 #:5( )$/)"2&.( b48-4 (
elektronické zprávy na adresu e-mailu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.

GTBT(I48 L%&/(#%P9%8V73()/6%-&46+/( Z%()4#"14#'&4(
!"( KLO&&,5( N:*4-*O(  LO&.&4( !)^64N%-(  #%2%&V-(
výše, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost 
42%)$%*()$%#!/+(&%N4(6O( ZO( )$%6(4!&'-%&/(248 L Z/cí 
)4P+:( &%#:!#%2*5( 741( )*"+/( O( 4( 248 L4#'&/( b48-4 (
elektronické pošty. Nebude-li Dlužník poštovním 
248 L4#"+%*%-( &"( "28%6%5( 9+%84 (  #%2*( #( !'3*"#/(
této Smlouvy zastižen, a poštovní zásilka bude 
 *41%&"( "( )46*,!%( 248 L%&"( !).+(U.$O+%*O( 6( +/-5( 1%(
zásilka nebyla Dlužníkem po uložení ve stanovené 
*3^+.(#:!#%2& +"5(24Z2%(#(+4-+4()$/)"2.(9(248 L%&/(
)/6%-&46+O( bO97/( 2&%-5( 92:( N:*"( !'6O*9"( U.$O+%*O(
vrácena poskytovatelem poštovní služby jako 
&%248 L%&'(LO(&%248 LO+%*&'T(Q84(6"-4+&,(248 L%&/(
zásilky není rozhodné, !2"( ZO( &"()$%2-.+&,("28%6%(
I* 1&/9(464N&.()$%#!"*(LO(&O94*O#5(&%N4h(O(#(+"94#,-(
)$/)"2.( 6%( )/6%-&46+( 246+"*"( 24( 2O6)4!OL&/( 6b,8:(
I* 1&/9"(+/-5(1%(I* 1&/9(-.*(4NZ%9+O#&.(-41&46+(6%(
6( Z%Z/-( 4N6"3%-( 6%!&'-O+5( )$OL%-1( )84( KLO&9:(
248 L%&/( ZO1( &%&/( &%!N:+&,5( "N: Dlužník této 
-41&46+O( #: 1O*( "( 6( 4N6"3%-( !'6O*9:( 6%( 69 +%L&.(
seznámil. 
GT@T( I* 1&/9( #V6*4#&.( )843*"P Z%5( 1%( "28%6"( Z%34(
+8#"*,34( N:2*OP+.5( )$/)"2&.( "28%6"( )84( 248 L4#'&/5(
+%*%b4&O79V(94&+"9+(LO(% – mailová adresa, uvedená v 
záhlaví této Smlouvy, je jeho 69 +%L&4 ("28%64 (LO(
+%*%b4&&/-(94&+"9+%-5(&"( 9+%8,( 6%( +8#"*%( !281 Z%( LO(
je k zastižení a na kterou lze bez jakéhokoliv 
L"64#,34( 4-%!%&/( 248 L4#"+( )/6%-&46+O5(
respektive že na této adrese písemnosti Dlužník 
)$%Z/-'T( U( 64 #O6*46+O( 6( +/-+4( )843*'P%&/-( 6%(
Dlu1&/9(!"#"! Z%()84()$/)"25(1%(N:(42( !"#$%&/(+,+4(
R-*4 #:(24( 38"!%&/( #P%73(!'#"!9^(I* 1&/9"(#^LO(
U.$O+%*O( 24P*4( 9%( !-.&.( "28%6:( +8#"*,34( N:2*OP+.(
I* 1&/9"5( "28%6:( )84( 248 L4#'&/5( % – mailové
"28%6:( LO( +%*%b4&&/34( L/6*"5( 62.*O+( +:+4( 69 +%L&46+O(
)/6%-&.( U.$O+%*O( N%!( !N:+%L&,34( 429*"2 5(
&%Z)4!2.ZO( 24( ?( - +O( 2&^( 42%( 2&%( !-.&:5( )$OL%-1(
64 L'6+/( 4!&'-%&/( 4( !-.&.( +.73+4( K2"Z^( N 2%( O(
 #%2%&/( &4#,( "28%6:( +8#"*,34( N:2*OP+.5( )$/)"2&.(
&4#,( 248 L4#"7/( "28%6:( I* 1&/9"T( Q48 P%&/(
)4#O&&46+/( )42*%( )$%2734!/( #.+:( 6%( )4#"1 Z% za 
hrubé porušení povinností Dlužníka plynoucích ze 
Smlouvy, za jehož porušení se stranami sjednává 
6-* #&/( )49 +"( #%( #VPO( Z%2&,( +$%+O&:(
6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 T

X.
G#FB#;4A';#"#H/&

]AT]T( R-* #&/( 6+8"&:( 6%( #V6*4#&.( 24342*:5( 1%(
veškeré majetkové spory vyplývající z této Smlouvy 
nebo vzniklé v souvislosti s ní (dále jen „spory“), 
N 24 ( 6( #:*4 L%&/-( )8"#4-47O( 4N%7&V73( 64 2^(
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84!3424#'&:( 6( 94&%L&4 ( )*"+&46+/( )42*%( L%69,34(
)8'#"(#(84!342L/- $/!%&/()42*%(!'94&"(LT(F]>f]GG@(
RNT5( 4( 84!342L/-( $/!%&/( "( 4( #V94& ( 84!342L/73(
&'*%!^5(#()*"+&,-("(KLO&&,-(!&.&/T
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s 
 6+"&4#%&/-(e(a(426+T(](!'94&"(LT(F]>f]GG@(RNT5(4(
84!342L/-( $/!%&/( "( 4( #V94& ( 84!342L/73( &'*%!^5( #(
p*"+&,-("(KLO&&,-(!&.&/5(&"(&'6*%2 Z/7/-(!)^64N (
 8L%&/( 84!3427^T( R-* #&/( 6+8"&:( 6%( 24342*:( "(
#V6*4#&.( 64 3*"6/5( 1%( 6)48( N 2%( )84Z%2&'#"+( "(
84!3424#"+( Z%2%&( 84!3427%( #12:(  8L%&V( "(
Z-%&4#"&V( 6)4*%L&46+/( mS<CMnS5( 6)4*T( 6( 8T4T5( CD(
629 67 151, se sídlem Litvínovská 591, 190 00 
Praha 9 – Q846%95( !")6"&,(  (o.6+69,34( 64 2 ( #(
Praze, oddíl C, vložka 439671 (dále jen 
[R)4*%L&46+\Y5(9+%8'("2-O&O6+8"+O#&.(!"ZOPh Z%(LO&&46+(
84!3427^-T( R-* #&/( 6+8"&:( )4#.$ Z/( R)4*%L&46+5(
aby vybrala rozhodce ad hoc z následujících osob: 
lkI8T( l"84-/8( p+^6%95( &"84!%&( FHT( GT( ]GHF5( oq8T(
r8"&+OP%9(p+4 8"L5(&"84!%&(]?T(aT(]GHF5(oq8T(o"8+O&(
Tomeš, narozen 24. 12. 1980, JUDr. Radka 
Q4948&'5( &"84!%&"( ]@T( GT( ]GHF5( C&qT( lO$/( QOd"5(
narozen 23. 1. 1983, Mgr. Emil M. Švorc, narozen 2. 
2. 1983, David T:*5( &"84!%&( F@T( BT( ]GH>5( 6)4*%L&'(
94&+"9+&/( "28%6"( +.73+4( 84!3427^;( jO+#/&4#69'(?G]5(
190 00 Praha 9 – Q846%9T( Q49 2( #( 24N.( !"3'Z%&/(
$/!%&/( 1'2&'( !( #VP%(  #%2%&V73( 464N( &%N 2%(
6)*c4#"+()$%2)49*"2:(6+"&4#%&,(4N%7&.(!'#"!&V-O(
)8'#&/-O( )$%2)O6:( )84( #V94&( b &97% rozhodce, 
6-* #&/( 6+8"&:( )4#.$ Z/( R)4*%L&46+5( "N:(
Z-%&4#"*"f 8LO*"( 84!3427%-( b:!O794 ( 464N (
!")6"&4 ( #( 6%!&"- ( "2#49'+^( #%2%&V-( D%694 (
advokátní komorou. 
BT(U(64 *"2 (6( 6+"&4#%&/-(e(]G(426+T(](!'94&"(LT(
F]>f]GG@( RNT( 6%( 6-* #&/( 6+8"&:( #V6*4#&.( 24342*:(
na +.73+4()8"#O2*%73(84!342L/34($/!%&/;(
• Smluvní strany se dohodly na tom, že v otázkách 
)8"#O2%*(+434+4($/!%&/5(Z%1(&%Z64 (#V6*4#&.( )8"#%&"(
#( +,+4( 84!342L/( 24*417%5( )4#.$ Z/(  8L%&,34( "(
Z-%&4#"&,34( 84!3427%( )$O-.$%&.( )4 1/+( )84(
projednání a rozhodnutí toh4+4( 6)48 ( !'94&( LT(
GGf]G>B(RNT5(4NL"&69V(64 2&/($'25(#()*"+&,-(!&.&/(
X2'*%( Z%&( [4T( 6T( $T\Y5( "( !'94&( LT( F]>f]GG@( RNT5( 4(
84!342L/-( $/!%&/( "( 4( #V94& ( 84!342L/73( &'*%!^5( #(
)*"+&,-(!&.&/T(
s( t"*4N"( 6%( )42'#'( 84!3427O( )846+$%2&O7+#/-(
R)4*%L&46+OT( S4!3427%(  #.24-í o podání žaloby 
žalovaného, kterému zašle kopii žaloby s 
)$/6* P&V-O()/6%-&46+-OT(R4 L"6&.(84!3427%(#:!#%(
)846+$%2&O7+#/-( R)4*%L&46+O( 1"*4#"&,345( "N:( 24( a(
2&^(42(248 L%&/( 1"*4N:()$%2*41O*( 9( +,+4(1"*4N.(6#,(
)/6%-&,( #:Z'2$%&/( 24*41%&,( 2^9"!:5( ZO731( 6%(
žalo#"&V( 24#4*'#'T( U( )$/)"2.5( 1%( +"9( 1"*4#"&V(
&% LO&/5( )4#"1 Z/( 6%( 69 +%L&46+O(  #%2%&,( #( 1"*4N.(
!"(&%6)48&,("(&'8495(9+%8V(Z%(1"*4N7%-( )*"+c4#'&5(
1"*4#"&V( +/-+4( !&'#'T(S4!342L/(&'*%!(&%- 6/(NV+(
#(+4-+4()$/)"2.(42^#42&.&T
• Smluvní strany se dohodly, že adresami pro 
248 L4#'&/( #( 8'-7O( 84!342L/34( $/!%&/( #%( 6-:6* (
 6+"&4#%&/( e( @>"( 4T( 6T( $T( Z64 ( "28%6:(  #%2%&,( #(
záhlaví této smlouvy, pokud si smluvní strany 
&%62.*/( )849"!"+%*&V-( !)^64N%-( ZO&4 ( "28%6 5( &"(
&O1(-'(NV+(248 L%&4T
• Spor bude rozhodcem rozhodován zásad&.( N%!(
K6+&/34( Z%2&'&/( &"( !'9*"2.( )/6%-&V73( 2^9"!^(
)$%2*41%&V73( 6+8"&"-OT( 0%N 2%-li rozhodce 
)4#"14#"+( )/6%-&,( 2^9"!:( !"( 246+"L Z/7/5( Z%(

4)8'#&.&( K6+&/( Z%2&'&/( &"$/2O+T( E( ( L"6%( "( -/6+.(
konání ústního jednání vyrozumí rozhodce strany 
)$%2#4*'&/-T( l%2&"7/( -/sto je v sídle nebo na 
)4N4L7%(R)4*%L&46+OT(Q49 2(+/-(&%N 24 ()426+"+&.(
!"6"1%&"()8'#"(KL"6+&/9^5(-^1%(NV+(6)48(84!342& +(
&"( ZO&,-5( )42*%(  #'1%&/( 84!3427%( #342&,-5(-/6+.(
X6/2*45(N:2*OP+.(84!3427%YT(
s( S4!342L/( $/!%&/( Z%( 84!3427%-( #%2%&4( !'6"2&.(
&%#%$%Z&.5( )49 2( 6%( 6-* #&/( 6+8"&:( #V6*4#&.(
&%24342&4 (ZO&"9T(R-* #&/(6+8"&:(#V6*4#&.()4#.$ Z/(
84!3427%5( 1%( 6)48( -^1%( 84!342&4 +( )42*%( !'6"2(
spravedlnosti.
s( Q4)*"+%9( !"( 84!342L/( $/!%&/( ( "( 6)8'#&/( )" P'*( Z%(
)4#O&%&( !")*"+O+( 1"*4N7%( )$O( )42'&/( 1"*4N:5(
&%Z)4!2.ZO(#P"9(&"(#V!# (R)4*%L&46+O("(1"*4#"&V()$O(
)42'&/( #!'Z%-&,( 1"*4N:( &%N4( &'-O+9:( !")4L+%&/5(
&%Z)4!2.ZO( #P"9( &"( #V!# ( R)4*%L&46+OT( UVP%(
)4)*"+9 ( LO&/( B( `( !( 342&4+:( )$%2-.+ ( 6)48 5(
&%Z-,&.(#P"9(]TAAA5- WL5(6)8'#&/()" P'*(LO&/(BAA5-
WL5( 9( L%- 1( N 2%( )$O)4L+%&"( IQuT( S4!342L/(
poplatek se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 
U( 2"*P/73( 4+'!9'73( +V9"Z/7/73( 6%( 84!342L/34(
poplatku rozhodce jmenovaný pro rozhodnutí sporu 
)$O-.$%&.( )4 1OZ%( !'94&( LT( ?@Gf]GG]( RNT5( 4(
64 2&/73()4)*"+7/735(#()*"+&,-(!&.&/
s( U( ( )$/)"2.5( ( 1%( ( &.9+%8á  ze  smluvních  stran  
bude  ve  sporu  zastoupena  právním  zástupcem,  
&'9*"2:()8'#&/34(!"6+4 )%&/((!"38& Z/((42-.& ((!"((
!"6+ )4#'&/( ("2#49'+%-( (LO( ( &4+'$%-( (#( ( $/!%&/( #%(
#VPO( ]5?( &'64N9 ( 6"!N:( 42-.&:( 6+"&4#%&,( ( 2*%((
vyhlášky MS 484/2000 Sb., v platné-( !&.&/5( "(
&'38"2 ( 34+4#V73( #V2"Z^( #L%+&.( &'38"2:(
7%6+4#&/73(#V2"Z^(2*%(#:3*'P9:(oR(]aaf]GG>(RNT5(#(
)*"+&,-(!&.&/(X"2#49'+&/(+"8ObYT(
4. Shledá-*O( 9+%8V94*O#( )$/6* P&V( 64 2&/( LO( 6)8'#&/(
48q'&(Z"9,94*O#( 6+"&4#%&/(+,+4(84!342L/(24*419:(!"(
&%)*"+&,( LO( &%#:& +O+%*&,5( !^6+'#"Z/( !NV#"Z/7/(
 6+"&4#%&/(+,+4(84!342L/(24*419:()*"+&'("(KLO&&'T

XI.
I?%23,4@?'$(*&@#%,@A

]]T]T( M"+4( R-*4 #"( Z%( 6%)6'&"( #%( +$%73(
#:34+4#%&/735( !( &O731( 6+8"&"( #.$O+%*%( 4N281/( 2#.(
vyhotovení a strana dlužníka obdrží jedno 
vyhotovení.
1]TFT( M +4( R-*4 # ( *!%( -.&O+( )4 !%( )/6%-&V-O(
242"+9:()42%)6"&V-O(4N.-"(6-* #&/-O(6+8"&"-OT
11.3. Veškeré platby, které jsou spojeny s 
)469:+& +/-(6)4+$%NO+%*69,34(K#.8 5(Z64 ( #%2%&:(#(
+,+4(R-*4 #.T
]]T@T(I* 1&/9(64 3*"6/(6(+/-5(1%(U.$O+%*( Z%(4)8'#&.&(
postoupit veškeré své pohledávky z této Smlouvy 
&"(+$%+/(464N T
11.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
+,+4(R-*4 #:(4N.-"(6-* #&/-O(6+8"&"-OT(
11.6. Stane-li se, nebo bude-*O( 63*%2'&4( &.9+%8,(
 6+"&4#%&/( +,+4( 6-*4 #:( &%)*"+&,( LO( &%KLO&&,5(
!^6+'#"Z/( 46+atní ustanovení smlouvy platná a 
KLO&&'T
]]TaT( _L"6+&/7O( +,+4( 6-*4 #:( 6%( 24342*O5( 1%( #(
64 *"2 ( 6( e( F>F( !'94&"( LT( ?]Bf]GG]( RNT5(
4N7342&/34( !'94&/9 ( #( )*"+&,-( !&.&/( X2'*%(
„Obchodní zákoník“) se jejich závazkový vztah 
!"*41%&V( +4 +4( 6-*4 #4 ( $/2/( EN7342&/-(
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zá94&/9%-( "( !'94&%-( 4( 6)4+$%NO+%*69,-( K#.8 ( LT(
145/2010 Sb. 
]]THT( 0'9*"2:( &"( 6* 1N:( &4+'$%( LO( ZO&,( 4N24N&,(
náklady nejsou. 

11.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu 
)$%L%+*:("(1%(+"+4(R-*4 #"(Z%()84Z%#%-(Z%ZO73()8"#,5(
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                       Datum splátky: D'6+9";

20. 2. 2011 3.995,- WL
20. 3. 2011 3.995,- WL
20 .4. 2011 3.995,- WL
20. 5. 2011 3.995,- WL

             V <8&.(2&%(F@T(]]T(FA]]                                V <8&.(2&%(F@T(]]T(FA]]

     …………………………………………….                              …………………………………………….
                      

     U.$O+%*(          Dlužník
                    WPP Financial s.r.o.                    Jan Novák   
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Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 
 

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 
 
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 
 
Věřitel 
 
Adresa 
 
Telefonní číslo (*) 
 
 
E-mailová adresa (*) 
Číslo faxu (*) 
Adresa internetových stránek (*) 

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě 
název] 
[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační 
složky na území České republiky, popřípadě další 
adresa pro doručování, kterou má spotřebitel 
používat] 

Připadá-li v úvahu: 
Zprostředkovatel úvěru  
 
Adresa 
 
 
 
Telefonní číslo (*) 
E-mailová adresa (*) 
Číslo faxu (*) 
Adresa internetových stránek (*) 

 
[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě 
název] 
[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační 
složky na území České republiky, popřípadě další 
adresa pro doručování, kterou má spotřebitel 
používat] 

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné 
 
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 
 
Druh spotřebitelského úvěru  
Celková výše spotřebitelského úvěru 
To znamená strop úvěrového rámce 
nebo celkovou částku poskytnutou 
v rámci smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr. 

 

Podmínky čerpání 
To znamená, jakým způsobem a kdy 
obdržíte peníze. 

 

Doba trvání spotřebitelského úvěru  
Splátky a případně způsob rozdělení 
splátek 

Budete muset uhradit toto: 
[Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel 
uhradit] 
 
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto 
způsobem: 
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Celková částka, kterou je třeba zaplatit  
To znamená výše vypůjčené jistiny plus 
úroky a případné náklady související 
s Vaším úvěrem. 

[Celková částka splatná spotřebitelem, tedy součet 
celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru] 
 

Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve 
formě odložené platby za zboží nebo 
službu nebo je vázán na dodání určitého 
zboží nebo poskytnutí určité služby,  
 
název zboží/služby 
cena v hotovosti 

 

Je-li požadováno zajištění 
popis zajištění, které máte v souvislosti 
se smlouvou, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr, poskytnout. 

[Druh zajištění] 
 

Nevedou-li splátky k okamžitému 
umořování jistiny, informaci o této 
skutečnosti. 

 

 
3. Náklady spotřebitelského úvěru 
 
Úroková sazba nebo případně různé 
úrokové sazby, které se na smlouvu, ve 
které se sjednává spotřebitelský úvěr, 
vztahují 

[ % 
— pevná, nebo 
— proměnlivá (s indexem nebo referenční sazbou 
použitelnými pro počáteční výpůjční úrokovou 
sazbu) 
— období] 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 
Jedná se o celkové náklady úvěru 
vyjádřené jako roční procento celkové 
výše úvěru. 
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat 
různé nabídky. 

[ %  
Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící 
veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby] 
 

Pokud je pro získání spotřebitelského 
úvěru nebo pro jeho získání za 
nabízených podmínek nezbytné uzavřít 
— pojištění úvěru nebo  
— smlouvu o jiné doplňkové službě.  
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli 
známy, nejsou zahrnuty v RPSN. 

 
 
 
Ano/ne [pokud ano, uveďte druh pojištění]  
Ano/ne [pokud ano, uveďte druh doplňkové služby] 

Související náklady  
Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo 
více účtů zaznamenávajících platební 
transakce a čerpání 

 

Výše nákladů na používání zvláštního 
platebního prostředku (např. kreditní 
karty) bude-li užit 

 

Veškeré případné další náklady 
vyplývající ze smlouvy, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr  
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Podmínky, za nichž lze výše uvedené 
náklady související se smlouvou, ve 
které se sjednává spotřebitelský úvěr, 
změnit 

 

Případná povinnost zaplatit notářské 
poplatky 

 

Náklady v případě opožděných plateb 
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít 
závažné důsledky (např. nucený prodej 
majetku) a způsobit potíže při získávání 
úvěru v budoucnosti. 

Za opomenuté platby Vám bude účtováno [...... 
(použitelná úroková sazba a podmínky pro její 
úpravu a případně poplatky z prodlení)] 
 

 
4. Další důležité právní aspekty 
 
Právo na odstoupení od smlouvy, ve 
které se sjednává spotřebitelský úvěr  
 
Máte právo odstoupit od této smlouvy, 
a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 

Ano/ne 

Předčasné splacení 
 
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr 
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo 
zčásti. 
 
Má –li věřitel, v případě předčasného 
splacení, nárok na náhradu nákladů. 

 
 
 
 
 
 
[Určení náhrady nákladů (způsob výpočtu) podle 
ustanovení § 15 tohoto zákona] 

Vyhledávání v databázi 
 
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně 
vyrozumět o výsledku vyhledávání 
v databázi, pokud je na tomto 
vyhledávání založeno zamítnutí žádosti 
o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To 
neplatí, pokud je poskytnutí takové 
informace v rozporu s právními 
předpisy na ochranu osobních údajů 
nebo s veřejným pořádkem nebo 
veřejnou bezpečností. 

 

Právo na návrh smlouvy, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr  
Máte právo obdržet na požádání 
bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To 
neplatí, pokud věřitel v okamžiku 
žádosti není ochoten přistoupit 
k uzavření smlouvy s Vámi. 

 

V případě poskytnutí informací před 
uzavřením smlouvy, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před 
návrhem na uzavření této smlouvy 

 
 
Tyto informace platí od …. do ….. 
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doba, po kterou je věřitel vázán těmito 
informacemi  
 
5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb 
na trh na dálku 
 
a) o věřiteli 
Zástupce věřitele ve Vašem domovském 
členském státě  
Adresa  
 
 
 
Telefonní číslo (*) 
E-mailová adresa (*) 
Číslo faxu (*) 
Adresa internetových stránek (*) 

 
 
[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě 
název]  
[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační 
složky na území České republiky, popřípadě další 
adresa pro doručování, kterou má spotřebitel 
používat] 

Pokud má věřitel povinnost zápisu do 
rejstříku, základní identifikační údaje o 
něm 

[Obchodní rejstřík či jiný rejstřík v němž je věřitel 
zapsán, a jeho identifikační číslo nebo rovnocenný 
prostředek identifikace v tomto rejstříku] 

Orgán dozoru  
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 
Výkon práva na odstoupení od této 
smlouvy  

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení 
od smlouvy, uvádějící mimo jiné lhůtu pro výkon 
tohoto práva; adresa, na kterou by oznámení 
o výkonu práva na odstoupení od smlouvy mělo být 
zasláno; následky neuplatnění tohoto práva] 

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel 
před uzavřením smlouvy, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr. 

 

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

 
 
 
[Zde se uvede příslušná doložka] 

Užívání jazyků  Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty 
v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání spotřebitelského 
úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat 
v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte. 

c) o prostředcích nápravy 
Existence mechanismu mimosoudního 
urovnávání sporů a prostředků nápravy 
a přístup k němu 

Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro 
přístup k němu. 

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.  
  
 



POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU 

N á v r h   
na zahájení řízení před finančním arbitrem 

 

Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné 
k rozhodování sporů podle § 1 zákona č. 229/2002 Sb., 
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,  
 
prostřednictvím  
 
Kanceláře finančního arbitra, organizační složky 
státu 
IČ:  72546522 
sídlo: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 
spojení:  tel. 257 042 094 

  e-mail: arbitr@finarbitr.cz 
 www.finarbitr.cz 
 datová schránka qr9ab9x 

       NEVYPLŇUJTE:  
Presentační razítko 
 
 
 
Počet příloh 
 
Evidenční číslo 
 
Registrační číslo 
 
Vyřizuje 
 

 

                              
 
Podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním 
arbitrovi“), je finanční arbitr podle § 1 zákona o finančním arbitrovi příslušný k rozhodování sporů mezi: 

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,  
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně 

elektronických peněz, 
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru, 
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi 

a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního 
investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, 

pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje 
pravomoc arbitra. 
 
V řízení před finančním arbitrem se postupuje podle zákona o finančním arbitrovi a přiměřeně podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, nestanoví-li zákon o finančním arbitrovi jinak.  
 
Podle § 8 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zahajuje na návrh navrhovatele, který musí obsahovat náležitosti 
podle § 10 odst. 1 téhož zákona: 
a) označení účastníků řízení, 
b) doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, 
c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, 
d) důkazní prostředky nebo označení důkazů, 
e) označení, čeho se navrhovatel domáhá, 
f) prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že 
neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu, 
g) plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, 
h) datum a podpis navrhovatele. 
 
Podle § 10 odst. 2 zákona o finančním arbitrovi, je-li navrhovatelem právnická osoba, návrh musí obsahovat 
prohlášení osoby, která návrh podepsala, že je oprávněna za navrhovatele jednat.  
 
Zahájení řízení před finančním arbitrem může bránit některá z překážek podle § 9 zákona o finančním arbitrovi, 
a to když 

a)  spor nenáleží do působnosti arbitra, 
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno, 
c)  spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem, 
d)  ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno. 
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(nevyplněná pole proškrtněte) 
 

 

A. Označení účastníků řízení  
 
1. Navrhovatel – fyzická osoba 

 

01   Jméno a příjmení   

02   Datum narození  
 

03   Místo trvalého pobytu  
(ulice, číslo orientační/číslo popisné, 
město, PSČ)  

 

04  Adresa pro doručování v rámci 
řízení, je-li odlišná od místa trvalého 
pobytu (ulice, číslo orientační/číslo 
popisné, město, PSČ) 

 

05 Telefon*   
06 Mobil*  

07 E-mail*  

08 Datová schránka  

09 Zástupce pro řízení před finančním 
arbitrem, je-li navrhovatel zastoupen 
(jméno, příjmení, kontaktní adresa, na 
základě čeho zastupuje a v jakém rozsahu) 

 

* 05, 06 a 07 - nepovinné údaje, jejich uvedení však může napomoci zrychlit řízení.  
 

2. Navrhovatel – právnická osoba 
 
10  Název/obchodní firma  

11 Jednající prostřednictvím 
statutárního orgánu nebo jeho člena 
(jméno, příjmení, funkce) 

 

12 Zástupce pro řízení před finančním 
arbitrem, je-li navrhovatel zastoupen 
(jméno, příjmení, kontaktní adresa, na 
základě čeho zastupuje a v jakém rozsahu) 

 

13  Identifikační nebo obdobné číslo  
14  Sídlo (ulice, číslo orientační/číslo 
popisné, město, PSČ)  

 

15  Adresa pro doručování v rámci 
řízení (ulice, číslo orientační/číslo 
popisné, město, PSČ) 

 

16 Telefon*  

17 Mobil*  

18 E-mail*  

19 Datová schránka  
* 16, 17 a 18 - nepovinné údaje, jejich uvedení však může napomoci zrychlit řízení.  
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3. Instituce, proti které návrh směřuje 
 

20 Název / obchodní firma / 
jméno a  příjmení1 

 

21 Identifikační číslo   

22 Sídlo / místo podnikání 
(ulice, číslo orientační/číslo 
popisné, město, PSČ) 

 

 
B. Úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností 
 

23 Uvedení, v čem navrhovatel spatřuje předmět sporu mezi ním a institucí, proti které návrh 
směřuje s odkazem na důkazy, které navrhovatel předkládá; v případě nedostatku místa 
můžete popis uvést v samostatné příloze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jméno a příjemní se uvádí pouze u podnikatelů fyzických osob. 
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C. Důkazní prostředky nebo označení důkazů  
 

24 Důkazními prostředky jsou zejména listiny (smlouva, všeobecné obchodní podmínky, ceník, 
korespondence s institucí), svědecké výpovědi, znalecké posudky. Důkazní prostředky, které 
má navrhovatel k dispozici, je na místě zde označit a jako přílohu k tomuto návrhu připojit. 
Ostatní důkazní prostředky, které jsou navrhovateli známy, ale nemá je k dispozici, je 
zapotřebí označit např. názvem, datem jejich vzniku, jejich držitelem apod. Je vhodné zasílat 
kopie důkazních prostředků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Označení, čeho se navrhovatel domáhá 
 

25 Navrhovatel je povinen uvést, čeho se návrhem domáhá. V řízení před finančním arbitrem 
se lze domáhat splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení 
práva (vrácení neoprávněně převedených prostředků, náhrada škody, vrácení nesprávně 
účtovaného poplatku apod.), pokud je tato povinností strany sporu, který finanční arbitr je 
příslušný rozhodovat.   
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E. Prohlášení navrhovatele 
 
Podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o finančním arbitrovi prohlašuji, že jsem nepodal(a) v téže 
věci žalobu u soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že jsem neuzavřel(a) 
s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání. Jsem si vědom(a) závaznosti nálezu finančního 
arbitra.  
 
F. Přílohy návrhu: 
 
26 
1. povinné:  

a. plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci nebo prohlášení 
zákonného zástupce, je-li zástupcem zákonný zástupce nebo rozhodnutí příslušného 
orgánu, je-li zástupcem opatrovník  
b. doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě  
c. důkazy, na které se navrhovatel odvolává v textu návrhu, pokud jimi                     
disponuje - zejména smlouva uzavřená s institucí, včetně všeobecných obchodních 
podmínek 

 
2. nepovinné: 

a. jakékoli důkazy, které mohou přispět k rozhodnutí ve věci.  
 
 
 
 
 
 
G. Upozornění 
 
Ujistěte se, že jste si přečetli poučení na úvodní stránce návrhu a domníváte se, že je finanční 
arbitr příslušný k rozhodování vašeho sporu, že jste formulář návrhu řádně vyplnili a  připojili 
všechny povinné i nepovinné přílohy.  
 
H. Datum a podpis navrhovatele nebo jeho zástupce, souhlas 
se zpracováním osobních údajů 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v návrhu nebo v souvislosti s ním, 
které jsou nezbytné pro řízení před finančním arbitrem.  
 
27 
V _______________________________        Dne ________________________________ 
 
28 Podpis navrhovatele nebo jeho zástupce 
Pokud je navrhovatelem právnická osoba, ten kdo návrh podepisuje, svým podpisem prohlašuje, že je oprávněn 
za právnickou osobu jednat. 
 
____________________________________________ 
vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis 
 



 

* nehodící se škrtněte 

4-6167 11/2010  1/1 

Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu zaměstnance 
(dokument vyplňujte ručně) 

I. Osobní údaje zaměstnance (vyplní zaměstnanec) 
  

Zaměstnanec:  

 příjmení, jméno, titul 

Trvalý pobyt:  

 ulice, č.p., obec, PSČ 

Rodné číslo:  Stav:  
  

Druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série):  
 

Telefon do zaměstnání:  

Žádám o vystavení tohoto potvrzení pro účely jednání o poskytnutí úvěru. Souhlasím se sdělením údajů v něm uvedených České spořitelně, 
a.s. (dále jen „Banka“) nebo Stavební spořitelně České spořitelny, a.s. (dále jen „SSČS“) pro účely řízení o poskytnutí úvěru nebo společnosti 
Leasing České spořitelny, a.s. (dále jen „Leasing ČS“), pro účely řízení o uzavření smlouvy o leasingu. Dále souhlasím, aby si Banka nebo 
SSČS nebo Leasing ČS ověřily informace obsažené v tomto dokumentu telefonickým dotazem. 
     
 
 Datum a podpis zaměstnance 

II. Údaje o pracovním poměru zaměstnance (vyplní mzdová účtárna zaměstnavatele) 
    

V pracovním poměru ode dne:  Osobní pracovní číslo:  
    

Pracovní zařazení:    
  

Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou - určitou do*:  
 

Se zaměstnancem je - není* vedeno jednání o skončení jeho pracovního poměru, případně pracovní poměr bude 
  

rozvázán dne:  
  

Průměrný čistý měsíční příjem zaměstnance za posledních 12 měsíců - Kč:  
  

slovy:  
  

Základní měsíční mzda (dle pracovní smlouvy) - Kč:  
  

Ze mzdy jsou - nejsou* prováděny srážky na základě výkonu rozhodnutí ve výši Kč:  
  

Součet všech ostatních srážek ze mzdy (splátky úvěrů, půjček, leasingu atd.) - Kč:  
  

Zaměstnavatel bere na vědomí, že Banka nebo SSČS nebo Leasing ČS jsou oprávněny, na základě výše uvedeného souhlasu zaměstnance, 
telefonicky ověřit korektnost poskytnutých údajů. Toto potvrzení je platné 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. 

Potvrzení vystavil:    
 příjmení, jméno, titul   

Zaměstnavatel:   IČ:  
    

Sídlo:    
 ulice, č.p., obec, PSČ   

Mzda je: vyplácena v hotovosti/ zasílána na účet*  

Číslo účtu, ze kterého je mzda zasílána zaměstnanci:  /  

Kontaktní telefon:  Fax:  
 

V  
 
 
 
Dne:     
 Razítko a podpis zaměstnavatele 
 



 Home Credit a. s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, 
tel.: 840 155 155, fax: 541 598 380, www.homecredit.cz
IČ: 26978636, zapsaná v oddíle B, vložka 4401 OR vedeného Krajským soudem v Brně
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 ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI: 7. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE

  8. SÍDLO ZAMĚSTNAVATELE  ULICE, č. p.

  9. MĚSTO 10. PSČ

 11. IČ

 12. U ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁN OD měsíc, rok)

 13. JE ZAMĚSTNÁN JAKO

 14. PRACOVNÍ POMĚR JE SJEDNÁN NA DOBU           n URČITOU           n NEURČITOU

 15. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU KE DNI

 16. JMÉNO A FUNKCE ZÁSTUPCE ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ POTVRZENÍ VYSTAVIL+ TELEFON

 17.  KROMĚ ZÁKON. SRÁŽEK SE PROVÁDĚJÍ U MZDY/PLATU TYTO DALŠÍ SRÁŽKY

a) splátky za poskytnutí půjčky Kč

b) srážky na základě soudního rozhodnutí Kč

c) jiné srážky Kč

 18. DATUM 19. RAZÍTKO A PODPIS ZÁSTUPCE ZAMĚSTNAVATELE

POTVRZENÍ
O VÝŠI PŘÍJMU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

POTVRZUJEME TÍMTO, ŽE NÁŠ ZAMĚSTNANEC PAN/PANÍ:

KLIENT PROHLAŠUJE, ŽE VÝŠE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ.

KLIENTOVI AUTOMATICKY NEVZNIKÁ NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOUVY ANI NA ZMĚNU VÝŠE ÚVĚROVÉHO RÁMCE. NEJEDNÁ SE O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB.

Níže podepsaný klient souhlasí se zpracováním jeho výše uvedených osobních údajů včetně rodného čísla společností Home Credit a.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění 
a v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

  1. PŘÍJMENÍ A JMÉNO*

  2. RODNÉ ČÍSLO*

  3. TRVALÉ BYDLIŠTĚ  ULICE, č. p.*

  4. MĚSTO* 5. PSČ*

  6. PRŮMĚRNÝ ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM BEZ PŘÍDAVKŮ NA DĚTI Kč

 20. DATUM

 21. PODPIS KLIENTA  

NENÍ VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ A NENÍ S NÍM VEDENO ŘÍZENÍ O UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU.

* Kolonky takto označené vyplňte aktuálními údaji.
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Dotazník 

 

1. Co si představujete pod pojmem spotřebitelský úvěr? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

2. Využili jste již někdy spotřebitelský úvěr (např.: zboží na splátky)? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 
zobrazily další otázky [ano → otázka č. 7, ne → otázka č. 3]. 

 

3. Využili byste spotřebitelský úvěr v případě nedostatku hotovosti? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

 

4. Znáte nějaké nebankovní společnosti, které tyto úvěry poskytují? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

5. Jakou maximální částku byste si byli ochotni půjčit (Kč)? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

6. V případě potřeby spotřebitelského úvěru, se obrátíte: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

7. V jaké výši se pohyboval Váš spotřebitelský úvěr (Kč)? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

8. U které banky nebo nebankovní společnosti jste si půjčili? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 
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9. Jak jste byli spokojeni? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, 
„dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”. 

 

10. K jakému účelu jste spotřebitelský úvěr využili? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

11. Využijete v případě potřeby opět spotřebitelský úvěr? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

 

12. Dáte přednost nebankovní společnosti před bankou? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

 

13. Jaká je Vaše věková kategorie? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

14. Jaký je Váš měsíční příjem (Kč)? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

 

Celý dotazník na: http://www.vyplnto.cz/preview.php?id=23402 

 

Zdroj:  Pallová, I.Pallová, I.Pallová, I.Pallová, I. – Spotřebitelský úvěr (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online 

nahttp://23402.vyplnto.cz 


