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1. Úvod do problematiky a vymezení základních pojmů 

V mé diplomové práci se budou prolínat především dvě klíčové právní oblasti, a sice 

právní úprava nekalé soutěže a právní úprava ochrany spotřebitele. Obě tyto oblasti jsou 

značně široké, vždy je však budu vztahovat ke konkrétnímu subjektu, a to k nebankovnímu 

poskytovateli spotřebitelských úvěrů při jeho jednání vůči potenciálním či reálným 

zákazníkům. 

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou především díky svým 

rafinovaným marketingovým strategiím při nabízení úvěrových produktů nepochybně 

v povědomí široké veřejnosti. Jejich snadná dostupnost a dobře namířená reklama z nich na 

trhu se spotřebitelskými úvěry dělá velmi vyhledávané subjekty, ke kterým se spotřebitelé 

často obrací ve snaze získat peněžní prostředky jednoduchým a rychlým způsobem. Mnohdy 

se však při této své činnosti uchylují k praktikám, které lze označit za nekalé. Nejen v českém 

právním prostředí je zřejmá tendence posilovat ochranu spotřebitele před mnohdy nepoctivým 

až predátorským jednáním poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, a to jak bankovního, tak i 

nebankovního charakteru. Posílení ochrany spotřebitele bylo i jedním z hlavních důvodů 

relativně nedávného přijetí zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“). Z teoretického hlediska se v této oblasti finančního 

trhu jedná o konflikt mezi tendencí zachovat ve společnosti co nejvyšší míru smluvní svobody 

a na druhé straně snahou chránit slabší smluvní stranu. Oba zmíněné vůdčí principy jsou 

ústavně chráněnými hodnotami a mají ve společnosti imanentní význam. Ač bývají některé 

praktiky nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů dle mého názoru oprávněně 

terčem celospolečenské kritiky, nepochybně je na místě si z druhé strany klást otázku, do jaké 

míry je skutečně třeba do smluvní svobody zasahovat a chránit tak spotřebitele před jejich 

často nezodpovědným jednáním. Osobně se domnívám, že je vždy třeba tyto protikladné 

oblasti poměřovat ve vztahu k určité řešené otázce. Jak uvádí Dana Ondrejová a David 

Sehnálek ve své publikaci Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i 

evropské právní úpravě a judikatuře
1
, „problém je nutné vnímat též v širších teoretických, 

filozofických a politickosprávních rovinách. Úprava této problematiky je otázkou citlivého 

hodnotového nastavení, jelikož i dobře míněná snaha chránit hodnotu jednu (např. 

spotřebitele), se může projevit nechtěným a nezamýšleným zásahem do hodnoty jiné, neméně 

významné (např. autonomie vůle)“. Přestože je autonomie vůle nesporně hodnotou, která by 

                                                           
1 ONDREJOVÁ, D., SEHNÁLEK, D. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a 

judikatuře. Praha: Leges. 2018. ISBN 978-80-7502-239-4. s. 17. 
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se měla ve společnosti důsledně střežit, je třeba mít na paměti, že oblast finančnictví je pro 

spotřebitele často otázkou existenční, ve které se mnohdy neumí obratně pohybovat. Lze 

předpokládat, že potřeba právní regulace bude s rostoucí vzdělanosti společnosti ve finanční 

sféře klesat, avšak v současné době se přikláním k názoru, že česká společnost není na příliš 

velkou smluvní autonomii v oblasti finančnictví připravena.  

Podobné úvahy jsou jakýmsi pozadím této práce, jejímž předmětem je především 

zaměřit se na určité typy jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a 

posoudit je z hlediska právní úpravy nekalé soutěže, popřípadě nekalých obchodních praktik. 

Existuje velké množství aspektů, jakými lze jednání nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů zkoumat. Zde jsem zvolila takový způsob, kdy se na problematiku 

zaměřuji nejprve globálně z hlediska korektnosti jednání vybraných subjektů a následně 

vymezuji konkrétní oblasti, kde se jejich korektní či nekorektní jednání může typicky 

projevovat. Po dohodě s vedoucím mé diplomové práce jsou těmito oblastmi problematika 

informační povinnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, se zaměřením na 

roční procentní sazbu nákladů a problematika povinnosti poskytovatelů posoudit 

úvěruschopnost žadatele o úvěr. V souladu s výše nastíněnou koncepcí jsou první až čtvrtá 

kapitola obecnějšími částmi této práce, přičemž pátá a šestá kapitola jsou zaměřeny spíše 

prakticky. 

V rámci zachování potřebné míry podrobnosti a tím i možné přínosnosti mé 

diplomové práce se proto blíže zaměřuji pouze na uvedené okruhy jednání zkoumaných 

subjektů a v práci se nevěnuji dalším oblastem, které by se mohly týkat mnou probírané 

problematiky, jako například problematice klamavé reklamy, dotěrného obtěžování či jiných 

speciálních skutkových podstat nekalé soutěže, problematice tzv. nepřiměřených podmínek ve 

spotřebitelských (úvěrových) smlouvách, pravidlům jednání nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů vůči spotřebiteli a dalším, o kterých by šlo jistě rovněž napsat mnoho 

zajímavého. Mým cílem je dále na podkladě konkrétních jednání vybraných subjektů objasnit 

vzájemný vztah nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik a posoudit možnou souběžnou 

odpovědnost v rámci jednočinného souběhu.  

Abychom se dostali k samotnému jádru věci, považuji za nezbytné zde ve stručnosti 

vymezit pojmy pro tuto práci relevantní. 
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1.1. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru 

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je dle § 9 ZSÚ subjekt, který je vedle 

bank, spořitelních a úvěrních družstev a jiných institucí, v souladu s § 7 ZSÚ oprávněn 

poskytovat v rámci své podnikatelské činnosti úvěr. Zákon dále stanoví, že se musí jednat o 

právnickou osobu, která oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského 

úvěru získala od České národní banky (dále jen „ČNB“). Pro získání předmětného oprávnění 

musí právnická osoba splnit celou řadu podmínek, které jsou vymezeny nejen v § 10, ale i v 

dalších ustanoveních ZSÚ. O těchto podmínkách a o rozdílech mezi dosavadní a stávající 

právní úpravou však budu pojednávat v následující kapitole.  

 Jsou to právě nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, kteří byli ze všech 

subjektů oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr nejvíce dotčeni změnami v souvislosti 

s přijetím nového ZSÚ. Ohledně rozsahu podmínek pro získání oprávnění se před přijetím 

zákona vedly rozsáhlé diskuze. Ze strany kritiky byla právní úpravě vyčítána především 

nadměrná regulace, která ve svém důsledku nemusí přinášet proklamované výhody ani pro 

samotné spotřebitele, a to z důvodu zdražení spotřebitelských úvěrů. 
2

 Osobně se však 

přikláním k názoru autorů komentáře k ZSÚ Jana Slaniny, Luboše Jemelky a kol., dle kterých 

bylo volněji řečeno přijetí přísnější právní regulace nezbytné k nápravě zcela nevyhovujícího 

stavu, ve kterém se trh se spotřebitelskými úvěry nacházel. V rámci předchozího právního 

režimu totiž bylo prakticky nemožné sledovat, kdo a jak činnost aktivně vykonává a zajistit 

tak nad nimi řádný dohled. 
3
 Takový stav nepochybně ponechával těmto subjektům větší 

manévrovací prostor pro uplatňování rozličných nekalých praktik a domnívám se, že přísnější 

právní regulace zde skutečně byla na místě. 

Z hlediska označení vybraných subjektů jako „nebankovní poskytovatelé“ je třeba 

zdůraznit, že tito nejsou jedinými poskytovateli spotřebitelských úvěrů nebankovního 

charakteru. Zákon v § 7 uvádí i jiné subjekty nebankovního charakteru, což se může jevit jako 

lehce zavádějící.  

 

 

                                                           
2GRYGAR, T. K vládnímu návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele. Právní rozhledy. 2016, č. 5, s. 177.  
3 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 89-90. 
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1.2. Spotřebitelský úvěr  

Spotřebitelský úvěr je dle § 2 ZSÚ vymezen široce, kdy zákon uvádí, že jím je 

odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo 

zprostředkovaná spotřebiteli. Základními pojmovými znaky spotřebitelského úvěru tedy jsou: 

a) financování, a to buď aktivně v podobě poskytnutím peněz, nebo pasivně ve formě 

odložení platby za službu či věc, která je spotřebiteli poskytnuta, 

b) činnost spočívající v poskytování či zprostředkování  

c) jedná se o vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem 

Následně zákon uvádí jednotlivé podkategorie spotřebitelského úvěru, kterými jsou 

spotřebitelský úvěr na bydlení, spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a vázaný spotřebitelský 

úvěr. 

Z hlediska mé práce je třeba zdůraznit především třetí znak, a sice že se jedná o vztah 

mezi podnikatelem a spotřebitelem, úvěry poskytované mezi podnikateli nejsou předmětem 

mého zkoumání.  

1.3.  Spotřebitel  

Dle českého pozitivně právního vymezení můžeme pojem spotřebitel chápat v rovině 

soukromoprávní, či v rovině veřejnoprávní. Obě roviny jsou pro tuto práci relevantní, avšak 

definici veřejnoprávní zde shledávám jako přiléhavější.  Co se týče soukromoprávního 

vymezení, definici najdeme v § 419 OZ, kdy „spotřebitelem je každý člověk, který mimo 

rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“. V rovině veřejnoprávní pak definici 

spotřebitele upravuje § 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“): „spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci 

své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Definice 

obsažená v OZ ve svém doslovném znění předpokládá aktivní činnost spotřebitele, v mé práci 

však spotřebitel bude spíše objektem jednání nebankovních poskytovatelů, a tudíž zastává 

pasivní roli.  

Na úrovni unijní nalezneme další navzájem mírně odlišná pojmová vymezení 

spotřebitele, která se ve svém doslovném znění spíše přibližují definici v OZ, a to právě 

jelikož popisují aktivní jednání spotřebitele. Tímto se však nelze limitovat, neboť jednání je 
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třeba vykládat extenzivně, tedy že spotřebitel „jedná“ i tehdy, pokud například pasivně 

přijímá reklamu.4
   

1.3.1. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele 

Rozhodovací praxí soudů a Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „SDEU“) bylo 

vymezeno pojetí průměrného (evropského) spotřebitele. Jedná se o rozhodné hledisko 

uplatňující se v nekalé soutěži, kdy soudce, který rozhoduje nekalosoutěžní spor, musí brát 

v úvahu, jak daná praktika působí na tzv. průměrného spotřebitele. Ačkoli model vychází 

z rozhodovací praxe soudů, definici průměrného spotřebitele dnes najdeme v bodě 18 

Preambule směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na 

vnitřním trhu
 5

 (dále jen „směrnice 2005/29/ES“), která jej vymezuje takto: „Průměrným 

spotřebitelem se rozumí takový spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře 

pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, jak je vykládán 

Soudním dvorem.“ Vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES přinesla do problematiky 

výslovnou normativní regulaci, hovoříme o tom, že je dnes hledisko průměrného spotřebitele 

vymezeno tzv. normativním modelem. Toto hledisko však nelze vnímat staticky, nýbrž s 

ohledem na konkrétní skutkové okolnosti.   

V současné době lze konstatovat, že české pojetí průměrného spotřebitele dle 

rozhodovací praxe soudů je obsahově shodné s jeho evropským pojetím, přičemž vymezení 

jeho obsahu prošlo znatelným vývojem. Na průměrného spotřebitele jsou nyní v souladu 

s judikaturou Soudního dvora EU kladeny vyšší nároky s ohledem na jeho informovanost, 

obezřetnost a soudnost. Podle Nejvyššího soudu má být u dnešního tzv. průměrného 

spotřebitele míra jeho pozornosti posuzována přísněji než dříve, kdy se požadovala pouze 

povrchní či zběžná pozornost. Nyní Nejvyšší soud předpokládá u průměrného spotřebitele 

„rozumnou míru pozornosti a opatrnosti“ (srov. NS 32 Cdo 4661/2007). 

V souladu s evropskou legislativou je třeba zdůraznit, že pokud se určitá obchodní 

praktika vztahuje pouze na přesně vymezitelnou skupinu spotřebitelů, je nezbytné přihlédnout 

k hledisku průměrného člena takové skupiny, nikoliv na tzv. všeobecného průměrného 

spotřebitele.
6
 Tuto koncepci potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu: „důležitou 

                                                           
4 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 10. 
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 28. 04. 

2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583959814088&uri=CELEX:32005L0029. 
6 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář: [§ 2972-2990]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 

ISBN: 978-80-7400-522-0. s. 52. 
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podmínkou pro správné vymezení průměrného spotřebitele je jeho zařazení do konkrétní 

cílové skupiny. Správné vymezení cílové skupiny hraje důležitou roli v následném posouzení 

nároků kladených na takto vymezeného průměrného spotřebitele. Až souhrn vlastností cílové 

skupiny spotřebitelů může vést k vytvoření obrazu jejího průměrného zástupce.“
7
 

Vymezení tzv. průměrného spotřebitele je otázkou právní, a tudíž spadá do 

kompetence soudů. Ačkoli není vyloučena možnost v konkrétním případě např. pro průzkum 

veřejného mínění užít znaleckého posudku či dotazníků, v praxi si hledisko průměrného 

spotřebitele soudce posuzuje sám.
8
  

1.3.2. Zvlášť zranitelný spotřebitel 

Od průměrných spotřebitelů je třeba odlišovat tzv. zvlášť zranitelné spotřebitele. Jedná 

se o spotřebitele, kteří jsou v důsledku určitého typu znevýhodnění vnímáni jako zvlášť 

zranitelní a z toho důvodu je třeba zajistit vyšší úroveň jeho ochrany než v případě 

„průměrného spotřebitele“
9
. V důsledku znevýhodnění jsou na spotřebitele kladeny nižší 

požadavky na jejich pozornost, obezřetnost či důvěřivost. Znevýhodnění může být dáno 

objektivně nebo subjektivně, přičemž právní úprava na evropské i národní úrovni obsahuje 

výčet důvodů představujících znevýhodnění. S jejich vymezením se setkáme v článku 5 

odstavce 3 směrnice 2005/29/ES, který říká: „Obchodní praktiky, jež mohou podstatně 

narušit ekonomické chování pouze určité jednoznačně vymezitelné skupiny spotřebitelů, kteří 

jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti zvlášť zranitelní takovou 

praktikou nebo produktem, který propaguje, způsobem, který může obchodník rozumně 

očekávat, se hodnotí z pohledu průměrného člena dané skupiny. Tím nejsou dotčeny běžné a 

oprávněné reklamní praktiky zveličených prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna 

doslovně.“ Tato úprava byla téměř doslovně promítnuta do §4 odst. 2. ZOS. 

Bližší objasnění výkladu čl. 5 odst. 3 směrnice 2005/29/ES obsahuje 19. bod 

odůvodnění, který uvádí: „Pokud určité vlastnosti, jako je například věk, fyzická nebo 

duševní slabost nebo důvěřivost, vedou k snadnějšímu ovlivnění spotřebitelů obchodními 

praktikami nebo propagací produktů a pokud taková praktika může narušit ekonomické 

                                                           
7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. října 2014, sp. zn. 7 As 17/2014. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 04. 2019]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
8 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář: [§ 2972-2990]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 

ISBN: 978-80-7400-522-0. s. 51. 
9 Evropská komise. Pokyny k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách: Průvodní 

dokument k sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru 

regionů. Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky [online]. 

Brusel. 25. 05. 2016. [cit. 12. 02. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163. 
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chování pouze u těchto spotřebitelů způsobem, který může obchodník rozumně očekávat, je 

vhodné zajistit přiměřenou ochranu těchto spotřebitelů posuzováním dané praktiky z pohledu 

průměrného člena této skupiny.“  

Ačkoli se výčet důvodů zranitelnosti z doslovného znění článku 5 odst. 3 směrnice jeví 

jako taxativní, s ohledem na předmětné odůvodnění, se přikláním k názoru, že má být chápán 

spíše demonstrativně. I kdyby tomu tak nebylo, důvody zranitelnosti jsou vymezeny velmi 

obecně, neboť například pojmy duševní slabost či důvěřivost budou jistě interpretovány 

s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti daného případu a půjde pod ně podřadit širokou 

škálu případů.  

V mé práci se zaměřuji na spotřebitele v oblasti finančních služeb, která kvůli své 

složitosti může být příčinou zranitelnosti i u jinak obezřetných (průměrných) spotřebitelů.  To 

dovozuje i Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: „na mezinárodních fórech byla 

uznána nutnost chránit spotřebitele poskytováním informací a právní úpravou finančních 

trhů, jejichž složitost je příčinou toho, že se kterýkoli spotřebitel může stát zranitelným; 

konstatuje, že tato složitost může vést k nadměrnému zadlužení spotřebitelů; podotýká, že 

podle nedávného průzkumu Komise v 70 % případů byly na internetových stránkách 

finančních institucí a společností základní chyby v reklamách a v základních požadovaných 

informacích o nabízených produktech, přičemž informace o ceně byly zavádějící; zdůrazňuje, 

že odvětví finančních služeb musí vynaložit větší úsilí a poskytovat jasné a jednoduché 

informace o povaze produktů či služeb, které poskytují, a vyzývá zúčastněné strany, aby 

vytvořily účinné programy zaměřené na finanční gramotnost.“
10

 

K pojmu zvlášť zranitelného spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů se vyjádřil 

například Maďarský orgán pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí sp. zn. Vj-

5/2011/73 ze dne 10. listopadu 2011. Dle předmětného rozhodnutí se společnosti 

CREDITSWISS Financial Services Ltd. a KALOMUNA CREDIT 2010 Ltd. účastnily 

nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, a to opomenutím podstatných informací ze 

strany úvěrových institucí. Společnosti ve své reklamě nabízející úvěr cílily především na 

spotřebitele, kterým jiné úvěrové instituce úvěr nepovolily z důvodu nedostatečné platební 

                                                           
10  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Návrh usnesení Evropského parlamentu o strategii k posílení práv 

zranitelných spotřebitelů, bod 27. In: europarl.europa.eu. [online]. Publikováno 08. 05. 2012. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0155+0+DOC+XML+V0//CS. 
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schopnosti. Maďarský orgán zde shledal, že tyto spotřebitele lze snáze ovlivnit zvláštní 

nabídkou a tvoří tedy zvlášť zranitelnou skupinu spotřebitelů.
11

 

Určitá vodítka ke správnému vymezení pojmu zvlášť zranitelného spotřebitele nám 

dává i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 17. ledna 2014, č. j. 4 As 98/2013-88: 

„Průměrný spotřebitel, který je průměrně informovaný, pozorný a rozumný, který je obecně 

měřítkem při posuzování reklamy, není natolik kritický, že by byl ve svém chování vůči 

účinkům reklamy zcela imunní. Pokud jsou cílovou skupinou reklamy nemocné osoby, je 

třeba zohlednit nižší kritičnost a větší důvěřivost vůči reklamě slibující vyléčení nemoci u 

takových spotřebitelů.“ 

Přestože se Nejvyšší správní soud ve výše uvedené věci zabýval zranitelností 

spotřebitelů z důvodu nemoci, vymezil zde srozumitelným způsobem hledisko, kterým se 

soud musí zabývat při posouzení vlivu reklamy na konkrétní skupinu spotřebitelů, která je 

z určitých důvodů náchylnější k iracionálnímu rozhodnutí ohledně nabízeného produktu. 

Ačkoli nelze stavět nepříznivou ekonomickou situaci jedince naroveň nemoci, obojí je stav, 

který je způsobilý citelně ovlivnit schopnost činit racionální rozhodnutí spotřebitele. 

V souladu s německou koncepcí lze v dané oblasti hovořit o spotřebitelích nacházející se ve 

stavu tísně, kteří z ekonomických důvodů, jakými jsou například nezaměstnanost, zadluženost 

či enormně nízký příjem, jednají pod nátlakem.
12

 Již ze samotné povahy spotřebitelských 

úvěrů vyplývá, že cílovou skupinou zde představují zejména osoby nacházející se v 

nepříznivé ekonomické situaci, která může do značné míry omezovat možnost svobodného a 

zdravého ekonomického rozhodování. Tíživé ekonomické podmínky spotřebitelům mnohdy 

znesnadňují objektivní posouzení výhodnosti či nevýhodnosti poskytovaného úvěru a vedou 

je tak k unáhleným rozhodnutím, kterých by se tzv. průměrný spotřebitel vyvaroval.  Uvedené 

však bude především na zvážení soudů rozhodujících v konkrétní věci. 

V důsledku kvalifikace skupiny spotřebitelů v oblasti spotřebitelských úvěrů jako 

zvlášť zranitelné, je těmto spotřebitelům poskytována zvýšená ochrana a to tak, že se 

obchodní praktiky cílené na tohoto spotřebitele, posuzují přísněji než tomu je u průměrného 

spotřebitele. Ačkoli se v oblasti práva proti nekalé soutěži běžně aplikuje hledisko 

                                                           
11 Rozhodnutí maďarského orgánu pro hospodářskou soutěž ze dne 10. listopadu 2011, sp. zn. Vj-5/2011/73. In: Gvh.hu/en. 

[cit. 20. 02. 2019]. Dostupné z: https://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2011/7467_hu_vj-

5201173. 
12 ONDREJOVÁ, D., SEHNÁLEK, D. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě 

a judikatuře. Praha: Leges. 2018. ISBN 978-80-7502-239-4. s. 221. 



14 
 

průměrného spotřebitele, ztotožňuji se s názorem Dany Ondrejové a Davida Sehnálka
13

, že 

zde není relevantní důvod, proč by v oblasti nekalé soutěže (případně i reklamního práva) 

neměl být brán zřetel na zvláštní kategorii zvlášť ranitelných spotřebitelů a obchodní praktiky 

tak poměřovat jejich zranitelností. Nadto lze dodat, že na rozdíl od zákona o ochraně 

spotřebitele či směrnice 2005/29/ES není v právu nekalé soutěže, ani v právu reklamním 

hledisko průměrného spotřebitele vůbec zmíněno. Dovozeno zde bylo pouze judikaturou. 

2. Vývoj právní úpravy  

2.1. Historický vývoj právní úpravy ochrany spotřebitele a poskytování 

spotřebitelských úvěrů 

Spotřebitelské úvěry i ochrana spotřebitele jsou v našem právním řádu relativně novou 

oblastí, kterou lze chápat jako jeden z důsledků evropské integrace, počínající rokem 1951. 

Kořeny spotřebitelského práva však sahají až do starověkého Říma, kde můžeme najít základy 

odpovědnosti za vady faktické i právní, či základy úpravy spotřebitelských smluv, resp. smluv 

mezi obchodníkem a kupcem, který v obchodním vztahu představoval slabší smluvní stranu, 

zejména pak v podobě smlouvy kupní neboli smlouvy trhové.  Kupní smlouvu dále upravoval 

i slavný Chammurapiho zákoník, ve kterém lze rovněž najít náznaky ochrany slabší smluvní 

strany.
 14

 

Abychom však pochopili důvod začlenění institutu ochrany spotřebitele do našeho 

práva a potažmo i jeho celkový kontext, pokusím se zde stručně nastínit, jak probíhal vývoj 

ochrany spotřebitele a úpravy spotřebitelských úvěrů na evropské úrovni a jak se odrážel 

v právu českém. 

Již v roce 1972 na pařížském summitu vyzvali představitelé jednotlivých zemí 

k politické akci v oblasti ochrany spotřebitelů. Výsledkem této celoevropské diskuze byl 

Předběžný program Evropského hospodářského společenství (EHS) o ochraně spotřebitele a 

informační politice z dubna roku 1975. Dokument obsahoval pět základních práv spotřebitelů, 

kterými bylo právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, ochrana ekonomických zájmů, právo na 

informace, na náhradu škody, vzdělávání a zastoupení.  Na tento dokument dále navazovaly 

další akční plány, které postupně pokrývaly období od roku 1981 až do roku 2013.  

                                                           
13 Tamtéž, s. 210-211. 
14 HULVA, T. Ochrana spotřebitele. Praha: Wolters Kluwer, 2005. ISBN 80-7357-064-5. s. 21-24. 
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Dalším významným mezníkem v historii ochrany spotřebitele byl bezpochyby tzv. 

Jednotný evropský akt z roku 1986, který představoval první významnou revizi zakládacích 

Římských smluv a který vedle řady dalších změn začlenil do Smlouvy o založení Evropského 

hospodářského společenství článek 100a.
15

 Tento článek zakládal jakýsi dozorčí 

mechanismus, kdy Rada ministrů mohla na návrh Komise přijímat „opatření ke sbližování 

právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem bylo vytvoření a fungování 

vnitřního trhu.“ Komise přitom měla dbát na to, aby veškeré její návrhy v oblasti zdraví, 

bezpečnosti, životního prostředí a ochrany spotřebitele byly v souladu s vysokou úrovní 

ochrany.
16

 V dalších základních dokumentech, tedy v Amsterodamské a Maastrichtské 

smlouvě, je ochraně spotřebitele vždy věnována samostatná hlava. V souvislosti se změnami, 

které přinesla Lisabonská smlouva
17

, spadá nyní ochrana spotřebitele do sdílených 

pravomocí Evropské unie, přičemž se jí podrobně věnuje čl. 169, hlavy XV „Ochrana 

spotřebitele“. 

Stěžejní význam v oblasti ochrany spotřebitele však měly zejména směrnice, které 

byly postupně do našeho právního řádu implementovány. Jednalo se tak především o směrnici 

o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
18

, směrnici o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory
19

 a směrnici o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku
20

, přičemž poslední dvě zmíněné jsou 

v současnosti nahrazeny směrnicí o právech spotřebitelů
21

. 

Ačkoli primárním posláním směrnic na ochranu spotřebitele bylo chránit spotřebitele 

z hlediska jeho základních lidských práv, působnost směrnic se postupně rozšiřovala na další 

                                                           
15 HOUT, M. Geneze evropského spotřebitelského práva a jeho vývoj. In: epravo.cz [online]. Publikováno 27. 10. 2011[cit. 

10. 03. 2019]. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/geneze-evropskeho-spotrebitelskeho-prava-a-jeho-vyvoj-77559.html. 
16 Srov. SINGLE EUROPEAN ACT. FINAL ACT. DECLARATION BY THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 

DENMARK ON EUROPEAN POLITICAL COOPERATION, Úřední věstník EU, 1987, L 169/27. 
17 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v 

Lisabonu dne 13. prosince 2007, Úřední věstník EU, 2007, C 306/1-271. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro 

publikace Evropské unie [cit. 17. 04. 2019]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
18 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. In: EUR-

lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 04. 2019]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583959860471&uri=CELEX:32011L0083. 
19 Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní 

prostory. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 04. 2019]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583959894123&uri=CELEX:32011L0083. 
20  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv 

uzavřených na dálku. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 4. 2019]. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:31997L0007. 
21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 

unie [cit. 17. 04. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TX T/?qid=1583960058893&uri=CELE 

X:32011L0083. 
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různorodé oblasti, ve kterých by mohl být spotřebitel ohrožen na svých právech, včetně 

regulace spotřebitelských úvěrů.
22

 

V oblasti spotřebitelských úvěrů byla pak primárním a stěžejním právním předpisem 

směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

spotřebitelského úvěru
23

, platná až do června roku 2010. Preambule této směrnice 

deklarovala, že spotřebitel má být chráněn proti nevýhodným úvěrovým podmínkám a mělo 

by se přednostně přikročit k harmonizaci obecných podmínek spotřebitelského úvěru. 

Prováděcí úpravou směrnice po vstupu České republiky do Evropské unie byl zákon č. 

321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, ve znění 

pozdějších předpisů. Problémem při uplatňování směrnice však dle zpráv Komise byla 

existence významných rozdílů mezi prováděcími právními předpisy jednotlivých členských 

států, což vedlo k narušování hospodářské soutěže i vzniku překážek na vnitřním trhu. Tyto 

problémy ve svém souhrnu vedly k přijetí nové směrnice o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru
24

 . Zrovna tak samotný zákon č. 321/2001 Sb. se ukázal jako nedostatečný, neboť ve 

značné míře docházelo k jeho obcházení ze strany věřitelů.  

Řešením mělo být přijetí nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb.
25

, 

který v podstatě představoval pouhou transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru a vykazoval rovněž mnoho nedostatků. Těmito byly zejména absence limitace 

konkrétní hodnoty úrokové míry
26

, nezabýval se postihy za nesplácení úvěru, používání 

rozhodčích doložek a dalšími důležitými otázkami v oblasti spotřebitelského úvěrování. 

Působnost zákona byla nadto značně omezena, neboť z jeho působnosti byly v souladu se 

směrnicí vyloučeny mj. úvěry poskytnuté pro účely bydlení, zajištěné zástavním právem 

k nemovitosti, jejichž účelem bylo např. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání 

vlastnických vztahů k nemovitosti, výstavba nemovitosti, či úhrada za převod členských práv 

a povinností v bytovém družstvu. Dále se zákon nevztahoval na refinancování těchto úvěrů 

pro účely bydlení nebo na tzv. mikropůjčky, tedy úvěry s celkovou výší nižší než 5.000,- Kč 

                                                           
22 DOHNAL, J. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-

76-9. s. 14. 
23  Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se spotřebitelského úvěru. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 20. 04. 

2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31987L0102. 
24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o 

zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 30. 4. 

2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583960187962&uri=CELEX:32008L0048. 
25 Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru., ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 01. 06. 2019]. 
26 Limitace smluvních úroků však není zakotvena ani dnes za účinnosti zákona č. 257/2016 Sb. 
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nebo na úvěry s celkovou výší nad 1.880.000,-  Kč
 27

. Nadto se do přijetí nového občanského 

zákoníku vztahy ze spotřebitelského úvěru řídily subsidiárně zčásti tehdy platným obchodním 

zákoníkem a zčásti občanským zákoníkem, úprava byla tedy značně roztříštěná a nepřehledná. 

2.2 Historický vývoj právní úpravy nekalé soutěže 

Jakési základy pro normativní zakotvení práva proti nekalé soutěži na evropské půdě 

lze vystopovat již ve Francouzském Code civile, a sice v ustanoveních článků 1382 a 1383. 

Ačkoli předmětná ustanovení řeší pouze soukromoprávní odpovědnost za škodu pro porušení 

povinnosti zaviněným jednáním a výslovnou úpravu nekalé soutěže zde nenajdeme, jsou 

přesto základem, o který se opírala francouzská soudní praxe při vytváření pravidel řádného 

soutěžního počínání, stejně jako při vymezování jednotlivých typů nekalé soutěže. Přestože 

analogickou úpravu obsahoval i § 1285 rakouský ABGB, rakouští soudci v něm přes 

celospolečenskou potřebu nespatřovali ustanovení, které by je zmocňovalo k potírání nekalé 

soutěže.
28

 S ohledem na vývoj francouzského práva proti nekalé soutěži lze s jistou mírou 

nadsázky konstatovat, že právo proti nekalé soutěži je do jisté míry právem soudcovským a že 

v kontinentální Evropě je toto právní odvětví soudci nejen dotvářeno, ale do značné míry i 

vytvářeno.
29

  

Příkladem pro legislativní praxi jiných států byla bezesporu poměrně povedená úprava 

nekalé soutěže obsažená v Pařížské unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví 

z roku 1883 ve znění pozdějších revizí. Dle článku 10bis této Úmluvy jsou Unijní země 

povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou ochranu proti nekalé soutěži. Dále zde nalezneme 

vymezení tzv. generální klauzule nekalé soutěže, kterou se rozumí „každá soutěžní činnost, 

která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě“. V dalším odstavci 

následuje demonstrativní výčet jednání, která naplňují znaky generální klauzule nekalé 

soutěže a jsou jimi: 

1. jakékoliv činy, které by mohly jakkoli způsobit záměnu s podnikem, výrobky, nebo 

s průmyslovou nebo obchodní činností soutěžitele; 

2. falešné údaje při provozování obchodu, které by mohly poškodit dobrou pověst 

podniku, výrobků nebo průmyslové nebo obchodní činnosti soutěžitele; 

                                                           
27 Viz §2 zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru. 
28 Rozhodnutí zemského soudu v Brně ze dne 10. prosince 1902. In: HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé 

soutěži (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2010. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-

80-210-5051-8. s. 10., op. cit. 
29 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2010. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5051-8. s. 11. 
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3. údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět 

veřejnost v omyl o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití 

nebo o množství zboží. 

Pařížská unijní úmluva tak dodnes představuje vzor základní struktury, která se v řadě 

evropských zemí uplatňuje při úpravě nekalé soutěže a sestává tak zejména z generální 

klauzule a speciálních skutkových podstat, přičemž jejich výčet bývá zpravidla rozsáhlejší
30

. 

Tuto koncepci lze nepochybně spatřovat i v úpravě nekalé soutěže v § 2976 našeho 

občanského zákoníku. Pozdější normativní úpravy v jednotlivých evropských státech 

požadovaly, aby soutěžní jednání odpovídalo „dobrým mravům“. Tento požadavek nalezneme 

například v německém zákonu proti nekalé soutěži z roku 1909.  

Na našem území byl první významnou kodifikací zákon o ochraně proti nekalé soutěži 

č. 111/1927. sestávající z pěti hlav, který zaručoval ochranu na úrovni soukromoprávní, 

trestněprávní a správní. Ačkoli spotřebitelé nebyli aktivně legitimováni k obraně proti nekalé 

soutěži, určité ochrany se jim dostávalo právě v rámci správněprávní odpovědnosti soutěžitele 

za přestupky, které byly trestány pokutou či vězením. 

Ač bylo prvotním účelem práva proti nekalé soutěži zajištění férových podmínek 

v konkurenčním boji mezi soutěžiteli a ochrana spotřebitele byla pouze vedlejším produktem, 

v současné době zaujímá ochrana spotřebitele minimálně stejně významné postavení. V rámci 

úpravy nekalé soutěže jsou tak tedy chráněni jak ostatní soutěžitelé, spotřebitelé, tak i ostatní 

účastníci trhu.
31

 

2.3. Srovnání nové a „staré“ právní úpravy s ohledem na přijetí nového zákona o 

spotřebitelském úvěru ve vztahu k nebankovním poskytovatelům 

spotřebitelských úvěrů 

Nový ZSÚ s účinností ke dni 1. 12. 2016 přinesl řadu dílčích změn a reagoval tak 

nepochybně na požadavky vyplývající z evropských směrnic. Jsou jím implementovány 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o 

spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (dále jen „směrnice CCD“) a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o 

                                                           
30 Tamtéž. 
31 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2010. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5051-8. s. 29. 
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spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 

2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „směrnice MCD“)
32

. 

Hlavní cíle zákona lze dále spatřovat v posílení postavení spotřebitelů na finančním 

trhu a celkové zpřehlednění úvěrového trhu. Tyto dva cíle se částečně prolínají, neboť 

samotné zpřehlednění finančního trhu, kdy má každý spotřebitel možnost ověřit si ve 

veřejném registru nezbytné údaje o konkrétním subjektu, vede k posílení jeho právní jistoty 

při následném sjednávání úvěru. Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů nyní musí 

splňovat řadu zákonných požadavků pro udělení oprávnění k činnosti ČNB, což představuje 

významný posun oproti dosavadnímu stavu, kdy bylo možné poskytovat spotřebitelské úvěry 

pouze na základě živnostenského oprávnění. 

Celkový počet nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tak klesl k 18. 2. 

2020 na pouhých 86 subjektů
33

, přičemž před změnou zákona jejich počet dosahoval téměř 70 

tisíc. 
34

 Je však na místě brát ohled na to, že data o počtu nebankovních poskytovatelů za 

účinnosti dřívějšího zákona jsou značně nepřesná, jelikož zahrnují i živnostníky, kteří, ač měli 

tento obor činnosti formálně zapsaný, nemuseli službu spočívající v poskytování 

nebankovních úvěrů aktivně vykonávat.
35

  

                                                           
32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 

nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. In: EUR-lex 

[právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 30. 04. 2019]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583960241550&uri=CELEX:32014L0017. 
33ČNB: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu [online]. In: Cnb.cz [cit. 20. 05. 2019]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=18.02.2020&p_h

ie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=339. 
35 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přehled počtu platných živnostenských oprávnění dle oborů v jednotlivých krajích 

[online]. In: Mpo.cz [cit. 01. 05. 2019]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-

udaje-o-podnikatelich/statistika-zivnosti--222296/. 
36 NIDETZKÝ, T. Nebankovní poskytovatelé úvěrů musí mít nově licenci. In: Cnb.cz. [online]. Publikováno 27. 09. 2017 

[cit. 01. 05. 2019]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/vlog-cnb/Tomas-Nidetzky-Nebankovni-poskytovatele-uveru-

musi-mit-nove-licenci. 
37 

Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Důvodové zprávy. Datum vydání: 02. 12. 

2015. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 27. 05. 2019]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/bo/chapterview 

document.seam?documentId=oz5f6mrqge3f6mrvg5pwi6q&groupIndex=0&rowIndex=0#. 
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V rámci jednotného režimu pro udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských 

úvěrů musí nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nově splňovat řadu kvalitativních 

i kvantitativních obezřetnostních požadavků.
36

 

Nebankovním poskytovatelem nyní již může být pouze právnická osoba, a sice ve 

formě akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo evropské společnosti. Tato 

osoba musí mít sídlo i skutečné sídlo na území České republiky, vyjma případů, kdy 

z mezinárodní smlouvy dle článku 10 Ústavy vyplývá něco jiného. 

Dalším požadavkem je splnění podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti. 

Pojem důvěryhodnost úzce souvisí s pojmem bezúhonnost a vztahuje se i na ovládající osoby. 

Ve smyslu § 8 odst. 2 zákona, platí podmínka důvěryhodnosti i pro pracovníky těchto osob, 

vázané zástupce a jejich pracovníky či zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a 

jejich pracovníky. Také požadavek na odbornou způsobilost je kladen i na tyto osoby. Ačkoli 

i v příloze č. 2 „Živnosti vázané“ k živnostenskému zákonu byl stanoven požadavek na 

odbornost těchto podnikatelů, pro jejich splnění postačovalo např. i 3 roky praxe v oboru
37

. 

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů splnění požadavku na odbornost nyní prokazují 

výhradně osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona
38

, aby se 

tak zaručila jeho objektivní způsobilost k dané činnosti. 

Pokud má nebankovní poskytovatel formu společností s ručením omezeným, musí mít 

zřízenou dozorčí radu, nadanou pravomocemi dozorčí rady akciové společnosti ve smyslu § 

446 ZOK. Dalším nezbytným požadavkem je minimální výše počátečního kapitálu 20 miliónů 

Kč, přičemž tento kapitál musí udržovat alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu 

poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku
 39

.  

Nebankovní instituce musí dále zavést postupy a pravidla směřující k řádnému 

poskytování spotřebitelského úvěru a dodržování povinností souvisejících s bojem proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Obsah těchto pravidel je 

vymezen v § 15 odst. 2 ZSÚ taxativním výčtem, který zahrnuje např. pravidla a postupy pro 

posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, pravidla pro vyřizování stížností a reklamací 

spotřebitelů, pravidla pro vymáhání pohledávek či pravidla vnitřní či vnější komunikace a 

                                                           
 
37 Příloha č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., sloupec 2 písm. c). In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 

ČR [cit. 10. 10. 2019]. 
38 § 60 ZSÚ. 
39 § 10 ZSÚ. 
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další. Z hlediska mé práce je zajímavá především povinnost implementovat postup pro 

posuzování úvěruschopnosti spotřebitele. Pravidla pro posouzení úvěruschopnosti by 

například měla upravovat informace o tom, jaké údaje jsou zjišťovány o bonitě spotřebitele, 

zda poskytovatel využívá některou z databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti 

spotřebitele, způsob jakým jsou informace od spotřebitele ověřovány atd.
40

 Samotné 

posouzení úvěruschopnosti pak upravuje § 86 ZSÚ, o čemž budu pojednávat dále. 

V porovnání se starou úpravou je však tato povinnost v novém zákoně formulována šířeji a je 

zde patrná snaha zabránit obcházení zákona ze strany věřitelů, což shledávám jako pozitivní. 

Dle starého zákona byla povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele věřitelem 

upravena velmi vágně a spoře. Tehdejší zákon stanovil, že věřitel před uzavřením smlouvy o 

spotřebitelském úvěru, či změnou takové smlouvy spočívající ve významném navýšení 

celkové výše spotřebitelského úvěru, je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost 

spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od 

spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení 

úvěruschopnosti spotřebitele.
41

 Samotná formulace, dle které je věřitel povinen posoudit 

úvěruschopnost spotřebitele s odbornou péčí se mi jeví jako nedostatečná. Zákon nestanovil 

žádná interpretační vodítka, co se odbornou péčí rozumí, v čemž osobně spatřují možný 

rozpor s principem právní jistoty. Daná povinnost byla konkretizována pouze ve dvou 

směrech, kdy se měl věřitel rozhodovat na základ informací poskytnutých od spotřebitele a až 

v případě nezbytnosti nahlédnutím do příslušných databází. Až judikaturou bylo dovozeno, že 

je věřitel povinen ověřit si i údaje poskytnuté od samotného spotřebitele.
42

 Na druhé straně 

zákon stanovil povinnost spotřebitele uvést na žádost věřitele úplné, přesné a pravdivé údaje 

nezbytné pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Porušení 

povinnosti věřitele posoudit s odbornou péčí úvěruschopnost spotřebitele bylo sankcionováno 

jako správní delikt se sankcí až do výše 2.000.000,- Kč, jiné soukromoprávní následky 

v podobě neplatnosti smlouvy byly výslovně zakotveny zákonem až účinností zákona č. 

43/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně 

některých zákonů. V důsledku této novely se však spotřebitelé paradoxně často dostávali do 

ještě nesnadnějšího postavení, neboť po dovození neplatnosti předmětné smlouvy byli 

vystaveni nebezpečí, že po nich věřitel bude vyžadovat vrácení poskytnutých finančních 

                                                           
40 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 133. 
41 §9 zákona č. 145/2010 Sb.  
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. září 2007, sp. zn. 32 Odo 1726/2006. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 04. 2019]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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prostředků z titulu bezdůvodného obohacení, přičemž tyto finanční prostředky spotřebitelé 

mnohdy již utratili. Nadto nebylo jednoznačné, zda se po nabytí účinnosti nového občanského 

zákoníku jednalo o neplatnost absolutní či relativní. Věřitel dále i před účinností novely 

zákona mohl odpovídat za škodu za porušení právní povinnosti dle občanského zákoníku.  

I nový ZSÚ výslovně spojuje s porušením povinnosti posoudit úvěruschopnost 

spotřebitele ze strany poskytovatele důsledek neplatnosti smlouvy ex tunc. Zákonodárce však 

zvolil již sofistikovanější úpravu, kdy pamatoval i na výše nastíněnou situaci a stanovil, že 

spotřebitel je povinen vrátit jistinu úvěru v době přiměřené jeho možnostem. 
43

 Avšak i za 

současné úpravy v této problematice dle mého názoru vyvstává několik podstatných otázek, 

na něž bohužel nelze na základě zákonných ustanovení jednoznačně odpovědět (o tom a celé 

problematice posouzení úvěruschopnosti však podrobněji pojednávám v kapitole 6. této 

práce).  

Stejně jako dnes byla v zákoně o spotřebitelském úvěru zřejmá určitá disproporce 

v právech a povinnostech věřitelů a spotřebitelů, jelikož zákon za porušení povinností v rámci 

posuzování úvěruschopnosti stanoví sankce pouze pro věřitele. Osobně se ztotožňuji 

s názorem, že tato nerovnost v právech není nastavena zrovna adekvátně, jelikož jsou to často 

právě spotřebitelé, kteří v žádosti o úvěr vědomě uvádějí nepravdivé údaje. 
44

   

Dohled nad nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů nyní vykonává Česká 

národní banka, vůči které mají nebankovní poskytovatelé zákonnou informační povinnost. 

Dle staré úpravy vykonávala dozorovou činnost částečně Česká obchodní inspekce a částečně 

Česká národní banka.  

3. Současná právní úprava vztahující se na spotřebitelské úvěry a nekalou 

soutěž 

3.1. Právní úprava na evropské úrovni  

Jak již bylo uvedeno výše, českou právní úpravu nekalé soutěže a spotřebitelských 

úvěrů lze chápat jako odraz úpravy evropské, která dnes zpravidla spočívá na principu tzv. 

úplné harmonizace jako základu pro sjednocení národních úprav. V souladu s tímto principem 

                                                           
43 § 87 odst. 1 ZSÚ. 
44 DOHNAL, J. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-

76-9. s. 41. 
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je však členským státům zakázáno regulovat danou problematiku odchylně, tedy i přísněji, 

což může vést paradoxně ke snížení úrovně ochrany spotřebitele.   

Problematiku spotřebitelského úvěru v první řadě reguluje směrnice CCD. Působnost 

dané směrnice je vymezena jak pozitivně, tak negativně. Její pozitivní vymezení najdeme 

v článku 2 odst. 1 tak, že „se vztahuje na úvěrové smlouvy“
45

. Negativní vymezení dle článku 

2 odst. 2 pak z působnosti směrnice CCD vylučuje některé typy spotřebitelských smluv, jako 

například úvěrové smlouvy na bydlení
46

, úvěrové smlouvy na úvěry, jejichž celková výše je 

nižší než 200 EUR nebo naopak vyšší než 75.000 EUR atd. Zároveň směrnice výslovně 

připouští možnost upravit si na národní úrovni i vztahy, které do její působnosti nespadají.  

Jak uvádí článek 1. směrnice CCD „účelem této směrnice je harmonizovat některé 

aspekty právních a správních předpisů členských států, které se týkají smluv o spotřebitelském 

úvěru.“ Tyto aspekty lze chápat jako nástroje, které mají za cíl dorovnat faktickou nerovnost 

v právních vztazích mezi podnikatelem a spotřebitelem, kdy podnikatel se nachází v silnějším 

postavení, a to především s ohledem na svou značnou znalostní převahu v dané oblasti. 

Těmito nástroji jsou informační povinnost v reklamě a předsmluvní informační povinnost u 

úvěrových smluv, zvláštní úprava předsmluvní informační povinnosti pro některé úvěrové 

smlouvy, úprava povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele a přístupu k databázím, 

obecná informační povinnost v úvěrových smlouvách, právo na odstoupení od smlouvy, 

problematika předčasného splacení úvěru, roční procentní sazba nákladů, mimosoudní řešení 

sporů a další.  

Další směrnicí, která si klade stejné cíle jako směrnice CCD je směrnice Rady 

93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách. V této najdeme vymezení zakázaných smluvních podmínek ve spotřebitelských 

smlouvách, které nebyly sjednány individuálně a zakládají v neprospěch spotřebitele 

významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.
47

 Tato směrnice poněkud netradičně 

stojí na principu minimální harmonizace, v souladu s nímž mohou členské státy přijmout nebo 

ponechat v platnosti přísnější ustanovení slučitelná se Smlouvou v oblasti působnosti této 

směrnice, aby zajistily nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele.
48

 

                                                           
45 Článek 2 odst. 1 směrnice č.  2008/48/ES. 
46 Ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice MCD. 
47 Článek 3 odst. 1 směrnice č. 93/13/EHS. 
48 Článek 8 směrnice č. 93/13/EHS.  
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Co se týče evropské regulace úvěrů na bydlení, respektive úvěrů zajištěných 

zástavním právem či jiným zajištěním vztahujícím se na nemovitý majetek, úpravu zajišťuje 

směrnice MCD. Z preambule směrnice je patrná snaha zakotvit zásady pro poskytování 

úvěrů na nemovitosti určené k bydlení za účelem vytvoření fungujícího vnitřního trhu, 

usnadnění přeshraniční činnosti na straně jak nabídky, tak poptávky a zajištění vysoké úrovně 

ochrany spotřebitele. Tato směrnice rovněž ve svém článku 1 zakotvuje „povinnost provést 

před poskytnutím úvěru posouzení úvěruschopnosti, jakožto základ pro to, aby byly v 

členských státech vytvořeny účinné standardy pro poskytování úvěrů na nemovitosti určené 

k bydlení“
49

. Zásady směrnice, které především reflektují potřebu postavit na straně 

poskytovatelů spotřebitelského úvěru profesionální a odpovědné instituce, navazují na 

světovou finanční krizi z roku 2008 a snaží se tak předejít neodpovědnému chování účastníků 

trhu.
50

 

Komunitární právní úpravu nekalých obchodních praktik obsahuje směrnice 

2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu. Jak je zřejmé z jejího názvu, směrnice upravuje nekalé 

obchodní praktiky, včetně klamavé a srovnávací reklamy, které spadají do oblasti práva proti 

nekalé soutěži. Směrnice stanovuje obecný zákaz nekalých obchodních praktik, definuje 

klamavé a agresivní obchodní praktiky a dále ve své příloze č. I, tzv. černé listině obsahuje 

taxativní výčet praktik, které jsou zakázány za všech okolností. 

Nekalé obchodní praktiky v rámci reklamy dále obsahuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací 

reklamě, která je však aplikovatelná pouze na vztahy mezi obchodníky, nikoli ve vztahu ke 

spotřebitelům. 

Důležitým pramenem je rovněž i reprezentativní rozhodovací praxe Evropského 

soudního dvora, která mj. vymezila „normativní model evropského spotřebitele“ za účelem 

určení osob, které mohou být dotčeny různými formami marketingové komunikace a potažmo 

i nekalosoutěžním jednáním.  

 

 

                                                           
49 Článek 1 směrnice MCD. 
50 GLOGAR, M. Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. In: Pravniprostor.cz 

[online]. Publikováno: 12. 03. 2014 [cit. 02. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/z-

uredniho-vestniku-eu/smernice-o-smlouvach-o-spotrebitelskem-uveru-na-nemovitosti-urcene-k-bydleni. 

https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/z-uredniho-vestniku-eu/smernice-o-smlouvach-o-spotrebitelskem-uveru-na-nemovitosti-urcene-k-bydleni
https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/z-uredniho-vestniku-eu/smernice-o-smlouvach-o-spotrebitelskem-uveru-na-nemovitosti-urcene-k-bydleni
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3.2. Právní úprava na vnitrostátní úrovni 

Na národní úrovni problematika spadá jak do oblasti soukromoprávní, tak 

veřejnoprávní. V souladu s § 1 odst. 1 OZ lze uplatňovat právo soukromé nezávisle na právu 

veřejném, a tudíž je možné postihnout subjekt, který se dopustil nekalosoutěžního jednání 

současně prostředky veřejného i soukromého práva. 

V rámci veřejnoprávní oblasti lze rozlišovat právní úpravu týkající se samotné 

spotřebitelské smlouvy a dále právní úpravu týkající se nekalých obchodních praktik. Oblast 

soukromoprávní je zde představována úpravou práva proti nekalé soutěži v užším smyslu, 

která je koncentrovaná v OZ (o ní však podrobněji dále). 

3.2.1. Zákon o spotřebitelském úvěru 

Komplexní právní úpravu spotřebitelských úvěrů představuje již výše zmiňovaný 

ZSÚ, který pokrývá celý segment retailových úvěrů a to bez omezení dříve nastavených 

hodnotových limitů. ZSÚ totiž oproti zákonu o spotřebitelském úvěru z roku 2010 přejal jen 

minimum výjimek, které CCD připouští. Především došlo k odstranění výjimky pro úvěry s 

velmi malou nebo naopak velmi vysokou financovanou částkou, které byly v minulosti 

předmětem zneužívání 
51

a výjimky pro spotřebitelské úvěry na bydlení.
52

 

Vzhledem k četným ochranným prvkům směřujícím k ochraně spotřebitelů ZSÚ 

významným způsobem přispívá ke zlepšení jejich postavení a současně kultivuje 

podnikatelské prostředí v dané oblasti.  

Jak uvádí Ministerstvo financí na svých webových stránkách
53

, nejvýznamnějšími 

opatřeními dle ZSÚ na ochranu spotřebitele zejména jsou:  

 Omezení sankcí za pozdní splátku úvěru 

 Možnost předčasného splacení úvěru bez vysokých nákladů 

 Neplatnost smlouvy jako důsledek neposouzení úvěruschopnosti spotřebitele 

řádným způsobem 

 Zákaz uzavírání rozhodčích doložek mezi podnikatelem a spotřebitelem 

 Přísnější regulace nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 

                                                           
51 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 57. 
52 Viz kapitolu 2.1. 
53 Ministerstvo financí ČR. Základní informace o spotřebitelském úvěru. In: Mfcr.cz [online]. Publikováno: 28. 02. 2019 [cit. 

25. 01. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/spotrebitelske-uvery/zakladni-informace
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 Zakotvení ČNB jako orgánu dohledu nad všemi poskytovateli a zprostředkovateli 

úvěrů 

3.2.2. Zákon o ochraně spotřebitele 

V souladu se zněním ustanovení § 1 odst. 1 ZOS, zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie, a upravuje 

některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v 

oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných 

právnických osob založených k ochraně spotřebitele, jakož i mimosoudní řešení 

spotřebitelských sporů. 

Z hlediska této práce bude relevantní především ta část, která představuje 

implementaci směrnice 2005/29/ES, konkrétně § 4 až § 5c a přílohy č. 1 a 2 ZOS. Právní 

úprava obsažená v ZOS přitom během své téměř třicetileté historie prodělala řadu důležitých 

změn. V oblasti nekalých obchodních praktik pak byla především významná novela 

provedená zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v jejímž důsledku došlo k 

podstatné změně formulace ustanovení týkajících se nekalých obchodních praktik, zakotvení 

právní úpravy informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele či zavedení změn 

týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. To vše s cílem zajistit plnou 

slučitelnost s evropskou právní úpravou. 

3.2.3. Právo proti nekalé soutěži v užším a širším smyslu 

Právo proti nekalé soutěži lze chápat ve dvou rovinách. V užším smyslu jej chápeme 

jako soubor právních pravidel obsažených v ustanoveních § 2972-2974 a dále zejména 

v ustanovení § 2976 a následujících občanského zákoníku.  Tato rovina má čistě 

soukromoprávní charakter.  

Vedle toho však můžeme právo proti nekalé soutěži chápat v širším smyslu, které 

představuje soubor právních norem, jejichž cílem je chránit férovost hospodářské soutěže a 

zahrnuje i normy veřejného práva. 
54

 V tomto širším pojetí lze do práva proti nekalé soutěži 

nesporně zařadit právní normy obsažené v ZOS, v ZSÚ, v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy, v zákoně č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a další.  

 

                                                           
54 ČERNÁKOVÁ, N., HAJN, P. a CHADIMOVÁ, I. Neobvyklé pohledy na právo proti nekalé soutěži. Praha: Metropolitan 

University Prague Press, 2017. ISBN 9788087956670. s. 131. 
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3.2.4. Generální klauzule nekalé soutěže 

Nekalou soutěž občanský zákoník definuje v § 2976 odst. 1 jako „jednání v 

hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu 

jiným soutěžitelům, nebo zákazníkům“. Takovéto vymezení se v literatuře nazývá generální 

klauzule nekalé soutěže, která obsahuje nutné podmínky pro to, aby určité jednání mohlo být 

kvalifikováno jako nekalosoutěžní. Poté v odstavci druhém demonstrativně uvádí speciální 

skutkové podstaty, přičemž i takto vyjádřená jednání však musí naplňovat znaky vymezené v 

generální klauzuli, aby na ně bylo možné nahlížet jako na nekalou soutěž.   

Z generální klauzule vyplývá, že se o nekalou soutěž bude jednat pouze tehdy, budou-

li kumulativně splněny tři základní podmínky nekalé soutěže, tedy, že jednání: a) nastane 

v hospodářském styku b) je v rozporu s dobrými mravy soutěže a za c) je způsobilé přivodit 

újmu jiným soutěžitelům či zákazníkům. Jak uvádí Milan Hulmák v komentáři 

k předmětnému ustanovení: „Nebudou-li splněny podmínky generální klauzule, nejedná se o 

nekalosoutěžní jednání, aniž by bylo nutné řešit podmínky některé ze zvláštních skutkových 

podstat nekalé soutěže; i kdyby byly naplněny podmínky některé ze zvláštních skutkových 

podstat nekalé soutěže, nejednalo by se o nekalou soutěž“.
55

 

Poslední věta, která je součástí generální klauzule stanoví, že „nekalá soutěž se 

zakazuje“. Toto ustanovení je zásadní, neboť bez něj by nebylo možné samo o sobě 

klasifikovat nekalosoutěžní jednání jako protiprávní. Je tedy nutným předpokladem pro 

možnost uplatnění sankčních prostředků obsažených v § 2988 a § 2989 OZ. 

Jednání v hospodářském styku zahrnuje i jednání v hospodářské soutěži a jedná se 

tedy o pojem širší. Jednání v hospodářské soutěži se odvozuje od soutěžního vztahu, přičemž 

soutěžní vztah je podle Nejvyššího soudu
56

 třeba vykládat extenzivně, kdy ve vztahu 

soutěžitelů nejsou jen přímí soutěžitelé, ale vůbec všechny subjekty, které působí v 

podobných nebo navzájem nahraditelných oborech nebo hospodářských činnostech. Pro 

naplnění podmínky jednání v hospodářském styku nemusí jít o pouhý střet mezi přímými 

konkurenty, ale o hospodářský styk půjde vždy, pokud je jednání soutěžitele tzv. soutěžně 

orientováno. Soutěžní orientaci lze přitom dovozovat především tam, kde dochází jakýmkoli 

                                                           
55 HULMÁK, M. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. C. H. Beck, 2014. In: 

Beck-online [právní informační systém]. [cit. 18. 02. 2019]. ISBN 978-80-7400-287-8. [§ 2976]. 
56 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna 2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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způsobem o boj o zákazníka
57

. Vzhledem k objektivní odpovědnosti za nekalosoutěžní 

jednání sem spadá i jednání nahodilé, které nevykazuje záměr soutěžitele někoho poškozovat 

či působit újmu třetí osobě.
58

 

Rozpor s dobrými mravy soutěže nelze zaměňovat s obecným normativním 

příkazem dobrých mravů dle § 2 odst. 3 OZ, neboť pro konkurenční boj v hospodářském 

styku platí pravidla jiné morálky a je zde přípustný určitý stupeň agresivity. Dobré mravy 

soutěže nelze ani chápat ve smyslu zvyklostí soutěže v příslušných obchodních kruzích. 

V praxi tento znak generální klauzule je nejobtížněji zjišťován a prokazován. 

Ač se tato práce věnuje posuzování typových jednání nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů z hlediska nekalé soutěže ve vztahu ke spotřebiteli, pro splnění 

podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže má význam především to, zdali konkrétní tvrzené 

jednání, které je v rozporu s právními předpisy, má kauzální vztah k hospodářské soutěži a 

dopad v soutěži. K tomu například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 1999, 

sp. zn. 3 Cmo 253/97: „Při zkoumání podmínek naplnění generální klauzule nekalé soutěže 

není samo o sobě rozhodné, zda tvrzeným jednáním byly či nebyly porušeny předpisy z 

určitého odvětví práva jiného než té části, která upravuje horizontální vztahy při podnikání, 

tedy zda jsou porušovány předpisy veřejného práva či práva soukromého, rovněž není 

rozhodné, zda daná konkrétní oblast práva zároveň upravuje kontrolní mechanismy a 

prostředky k nápravě včetně sankcí, směřujících k porušovateli těchto předpisů. Rozhodné 

naopak je, zda tvrzené jednání, které je v rozporu s právními předpisy, má kauzální vztah k 

hospodářské soutěži a dopad v soutěži. Tedy, zda tvrzené jednání porušením dobrých mravů 

soutěže, došlo k němu v rámci hospodářské soutěže a toto jednání je způsobilé vyvolat újmu 

jiným soutěžitelům či spotřebitelům, tedy zda jsou dány předpoklady kvalifikace jednání 

podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku.
59

“ 

Při hodnocení, zda je dané jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže je třeba 

posoudit, zda jednání slouží funkčnosti soutěže, nebo jí odporuje. 
60

 Jedná se však o otázku 

právní, kterou vždy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti bude posuzovat soud. Přitom 

je třeba brát v úvahu skutečnost, že význam tohoto pojmu je proměnlivý v čase, nelze proto 

bez dalšího považovat za rozporné s dobrými mravy soutěže obsahově shodné jednání, které 

                                                           
57 ONDREJOVÁ, D., BEJČEK, J., KOTÁSEK, J., KOŽIAK, J., POKORNÁ, J., RUBAN, R., ŠILHÁN J., a VEČERKOVÁ, 
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58 DUBA, J. Předběžné opatření v právu nekalé soutěže. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-228-8. s. 95. 
59 V současné době tedy § 2976 odst. 1 občanského zákoníku, pozn. autora. 
60 Tamtéž, s. 96-97. 
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takto bylo posuzováno soudem například před deseti lety. Vždy jím však bude jednání, které 

je v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem v souladu s pravidlem „neznalost 

zákona neomlouvá“.
61

 

Pro naplnění znaku způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

zákazníkům stačí pouhá eventuální možnost určitým jednáním způsobit újmu. Jelikož je 

nekalá soutěž ohrožovacím deliktem, ke vzniku újmy dojít nemusí. Podmínkou však je, že se 

musí jednat o reálné riziko, nikoli o pouhou teoretickou možnost. 

Újmou zde rozumíme jak újmu hmotnou, tak nehmotnou, například poškození dobré 

pověsti, či pocit oklamání. Co se týče objektu potencionální újmy, zákon zde vedle soutěžitelů 

zmiňuje „zákazníky“. Pojem zákazník zahrnuje jak pojem spotřebitele, kterého jsem rozebrala 

výše, tak i jinou osobu, která není spotřebitelem, avšak v konkrétním případě se nachází v roli 

zákazníka. Spadají sem tedy nejen osoby fyzické, ale i nepodnikající osoby právnické (např. 

spolky, územní samosprávné celky, stát) či fyzické a právnické osoby podnikající, pokud se v 

hospodářském styku ocitnou v postavení slabší strany. 

Podmínku způsobilosti přivodit újmu je třeba ve vztahu k zákazníkům posuzovat ve 

spojení s hlediskem průměrného (v oblasti spotřebitelských úvěrů pak zvlášť zranitelného) 

spotřebitele. To se uplatní například při posuzování vzniku újmy při propagaci výrobků 

jednotlivými soutěžiteli formou reklamy. K tomu se vyjadřuje například Vrchní soud ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 3 Cmo 380/2005: „Je dále rozhodné, že údaje televizní reklamy a plakátů z 

billboardů nejsou podle odvolacího soudu tou okolností, jež by možného zájemce o úvěr sama 

o sobě přesvědčila o výhodnosti případného uzavření úvěrové smlouvy se žalovanými… Je 

nepochybné, že průměrný zákazník již vzhledem k závažnosti věci si před uzavřením úvěrové 

smlouvy pečlivě ověří podmínky, za nichž může úvěr získat, a vezme přitom v úvahu nabídky 

vícero účastníků, jež se mu nabízejí… Již vzhledem k tomu, že spotřebitelská veřejnost je 

soutěžiteli i v tomto segmentu trhu dnes a denně v médiích zahrnována různými i 

superlativními nabídkami, není zde důvod dovozovat, že by se právě posuzovanou nabídkou 

nechala jakkoli zmást či uvést v omyl.“
62

 S uvedeným závěrem Vrchního soudu se však 

neztotožňuji, neboť dle mého názoru nezohledňuje charakter cílové skupiny, na kterou je 

reklama o spotřebitelském úvěru mířena. Jedná se tak o spotřebitele v oblasti finančních 
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služeb, kteří dle mého názoru představují skupinu zvlášť zranitelných spotřebitelů
63

. Na 

praktiky cílené na tyto spotřebitele je tak třeba nahlížet přísnější optikou než na praktiky 

cílené na průměrného spotřebitele.  

Pokud jde o speciální skutkové podstaty, řadí sem občanský zákoník klamavou 

reklamu, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na 

pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací 

reklamu (není-li dovolena jako přípustná), porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování 

a ohrožení zdraví a životního prostředí. Výčet speciálních skutkových podstat je 

demonstrativní, kdy při naplnění tří obligatorních znaků generální skutkové podstaty nekalé 

soutěže mohou být jako nekalá soutěž posuzována i jiná jednání. Vzhledem k tomu, že 

současná právní úprava až na výjimky přejímá úpravu dříve obsaženou v obchodním 

zákoníku, lze pro výklad příslušných ustanovení využít i starší judikaturu.
64

 

Kromě speciálních skutkových podstat dle OZ existují ještě soudní praxí formulované 

skutkové podstaty nekalé soutěže, tzv. soudcovské skutkové podstaty. Jedná se o určitá 

typizovaná jednání, která rovněž musí naplňovat všechny znaky generální klauzule nekalé 

soutěže a řadí se sem zejména skrytá reklama, parazitní využití cizích výkonů, porušení 

norem soukromého či veřejného práva s důsledky pro soutěžní postavení apod.
65

 Tato skupina 

skutkových podstat je neuzavřená a zasahuje jak do sféry veřejného, tak i do sféry 

soukromého práva.  

4. Nekalé obchodní praktiky 

4.1. Pojem  

Nekalé obchodní praktiky se ve smyslu ZOS a směrnice 2005/29/ES dělí na klamavé a 

agresivní. ZOS v ustanovení o výkladu pojmů obchodní praktiku vymezuje jako „způsob 

chování prodávajícího (podnikatele
66

) spočívající v konání, opomenutí, prohlášení, 

obchodním sdělení včetně reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo 

dodáním výrobku nebo služby spotřebiteli.
67

“ §4 odst. 1 ZOS definuje v souladu se směrnicí 

2005/29/ES generální klauzuli nekalých obchodních praktik: „Obchodní praktika je 
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nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá 

podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu 

působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na 

určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.“ Odstavec 3. 

daného ustanovení nekalé obchodní praktiky dále přibližuje: „Nekalou obchodní praktikou se 

rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a agresivní 

obchodní praktika podle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech 

okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.“ Přílohy č. 1 a 2 k ZOS obsahují 

seznam klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou zakázané za všech okolností. 

Literatura hovoří o tzv. „černé listině nekalých obchodních praktik“. O klamavou obchodní 

praktiku dle černé listiny jde například tehdy, pokud „prodávající (podnikatel) uvádí jako 

přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona“, či pokud podnikatel 

„poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo o možnosti opatřit si výrobek 

nebo službu, aby tak přiměl spotřebitele koupit si tento výrobek nebo službu za méně 

výhodných podmínek, než jsou běžné tržní podmínky
68

“ 

4.2. Koncepce nekalých obchodních praktik 

Pokud jde o rozdíly mezi unijní a národní úpravou, tedy mezi pojetím nekalých 

obchodních praktik dle ZOS a dle směrnice 2005/29/ES jsou tyto spíše terminologické a 

významově se podstatným způsobem neliší. V rámci úspornosti v následujícím textu tedy 

budu zmiňovat pouze znění úpravy dle ZOS. 

Stejně jako OZ v případě nekalé soutěže v následujícím odstavci ZOS obsahuje 

výslovný zákaz užívání nekalé obchodní praktiky.  

Právní úprava nekalých obchodních praktik je tedy koncipována takto: 

 generální klauzule vymezená v § 4 odst. 1 ZOS 

 tzv. malé generální klauzule neboli klamavé praktiky dle § 5 a § 5a ZOS a článek 6 

a 7 směrnice 2005/29 a agresivní praktiky dle § 5b ZOS a článku 8 a 9 směrnice 

2005/29 

 tzv. černá listina nekalých obchodních praktik jakožto příloha č. 1 a 2 ZOS (popř. 

příloha č. I směrnice 2005/29) 
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Na rozdíl od generální klauzule nekalé soutěže (§2976 odst. 1 OZ) není naplnění 

podmínek generální klauzule nekalých obchodních praktik nutným předpokladem kvalifikace 

určitého jednání jako nekalé obchodní praktiky. Jednání může být považováno za nekalou 

obchodní praktiku i tehdy, jestliže naplňuje pouze znaky některé z malých generálních 

klauzulí nebo znaky některého z jednání uvedeného v černé listině. Generální klauzule 

nekalých obchodních praktik v této koncepci plní funkci jakési „záchranné sítě“, a to v tom 

významu, že nelze-li kvalifikovat danou praktiku jako nekalou dle malých generálních 

klauzulí či jako jednání uvedeného v černé listině, je stále možnost jí kvalifikovat jako 

nekalou obchodní praktiku, jestliže splňuje znaky dané generální klauzulí. Generální klauzule 

by měla být použitelná pouze v „extrémních případech“, kdy jednání není zachytitelné přes 

předchozí ustanovení.
69

 

Podnikatel se může nekalé obchodní praktiky dopustit jak před uzavřením smlouvy se 

spotřebitelem, během jejího uzavírání i po uzavření smlouvy. K tomu se vyjadřuje i Nejvyšší 

správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 23. října 2014, sp. zn. 7 As 110/2014: „Nejvyšší 

správní soud dále poukazuje na bod 13 odůvodnění směrnice o nekalých obchodních 

praktikách, kde je stanoveno, že „[z]a účelem podpory důvěry spotřebitele by se obecný zákaz 

měl vztahovat rovněž na nekalé obchodní praktiky jak mimo smluvní vztah mezi obchodníkem 

a spotřebitelem, tak i po uzavření smlouvy nebo během jejího plnění “. V souladu s tímto 

účelem citované směrnice může být jednání obchodníka hodnoceno jako nekalé, přestože se 

neuskutečnilo v rámci smluvního vztahu. Podstatným rysem nekalosti obchodní praktiky však 

je, že takové jednání výrazně zhoršilo, nebo mohlo zhoršit, svobodnou volbu nebo chování 

spotřebitele, čímž způsobilo, nebo mohlo způsobit, že spotřebitel učinil rozhodnutí o obchodní 

transakci, které by jinak neučinil.“ 

4.3. Klamavé konání 

Klamavým konáním se dle § 5 ZOS (popř. čl. 6 směrnice 2005/29/ES) rozumí 

obchodní praktika, která spočívá v uvádění věcně nesprávných informací, což může 

spotřebitele vést k rozhodnutí ohledně koupě, kterou by jinak neučinil. Přitom i pravdivá 

informace obsažená v obchodní praktice může být klamavá, jestliže může vést k rozhodnutí 

ohledně koupě, které by jinak spotřebitel neučinil, za předpokladu, že je tato informace 

způsobilá jej uvést v omyl ohledně v zákoně výslovně uvedených skutečností, například 
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podstaty výrobku nebo služby, významných znaků výrobku a služby, cenových otázek a práv 

spotřebitele.
70

 Co se týče pojmu „koupě“, musí být tento vykládán v kontextu unijní úpravy a 

ve vazbě na ustanovení § 2 odst. 1 písm. r) ZOS, z něhož vyplývá, že se koupí rozumí i 

dodávka služeb a nelze jej tedy chápat striktně ve vazbě na soukromé právo a kupní smlouvu. 

§ 5 odst. 3 ZOS dále stanoví, že za klamavou se rovněž považuje obchodní praktika, 

pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede 

nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, 

a pokud zahrnuje 

a) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, 

které vede k záměně s jiným výrobkem nebo službou, 

b) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, 

které vede k záměně s ochrannou známkou, obchodní firmou nebo 

jinými rozlišovacími znaky jiného prodávajícího, nebo 

c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k 

jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal. 

4.4. Klamavé opomenutí 

Klamavé opomenutí je upravené v § 5a ZOS (popř. čl. 7 směrnice 2005/29/ES) a 

rozumí se jím skupina jednání prodávajícího (podnikatele) spočívající v opomenutí. Takové 

jednání může spočívat v o opomenutí uvést určitou podstatnou informaci, na základě které by 

se spotřebitel mohl rozhodnout, v zatajení určité podstatné informace, nebo poskytnutí určité 

podstatné informace nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo 

poskytnutí takové podstatné informace v nevhodný čas pro spotřebitele. Klamavým 

opomenutím se také rozumí neuvedení obchodního záměru, není-li to patrné rovnou ze 

souvislostí. Při posuzování klamavosti opomenutí je třeba vzít v potaz věcné souvislosti 

obchodní praktiky, všechny její rysy, okolnosti a omezení sdělovacího prostředku. 

Podmínkou pro posouzení všech výše uvedených jednání jako klamavých je skutečnost, že 

tato přimějí nebo mohou přimět spotřebitele učinit rozhodnutí, které by při plné 

informovanosti o podstatných informacích neučinil.
 71
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Aby se jednalo o klamavé opomenutí prodávajícího (podnikatele), předmětem mohou 

být pouze informace podstatné. Tyto vymezuje § 5a odst. 3 a 4, který uvádí zejména základní 

údaje o výrobku nebo službě (s ohledem na povahu sdělovacího prostředku), totožnost 

prodávajícího nebo jeho zástupce, ceny včetně rozličných dalších poplatků, platební 

podmínky, dodání, plnění, uplatnění práv z vadného plnění, právu na odstoupení od smlouvy 

nebo jiného ukončení závazku. Dále ZOS řadí mezi podstatné informace, jejichž uvedení je 

povinné podle právních předpisů provádějících právo Evropské unie, které se týká 

obchodních sdělení (včetně reklamy nebo uvádění na trh) v rozsahu stanoveném právem 

Evropské unie. 

4.5. Agresivní obchodní praktika 

Agresivní obchodní praktika je definovaná v § 5b ZOS (popř. čl. 8 směrnice 

2005/29/ES). O agresivní obchodní praktiku se jedná tehdy, pokud s ohledem na věcné 

souvislosti a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zvyšuje nebo může 

zhoršit svobodnou volbu či chování spotřebitele ve vztahu k výrobku anebo službě. Může 

záležet v obtěžování, v nepatřičném ovlivňování či dokonce donucováním spotřebitele 

fyzickou silou, jestliže takové jednání způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel pod 

nátlakem učiní ohledně koupě rozhodnutí, které by jinak neučinil. Až na drobné rozdíly je 

dané vymezení agresivní obchodní praktiky v ZOS a směrnici 2005/29/ES rovněž shodné. 

V dalším odstavci téhož ustanovení ZOS zmiňuje faktory, ke kterým se přihlíží při určení, zda 

je obchodní praktika agresivní, jako například k načasování, místu, povaze nebo době trvání 

obchodní praktiky, ke způsobu jednání podnikatele, jeho výhružnosti nebo urážlivosti, k 

vědomému využití nepříznivé situace spotřebitele, vedoucí ke zhoršení úsudku spotřebitele, k 

nepřiměřené mimosmluvní překážce uložené podnikatelem pro uplatnění práv spotřebitele, či 

zda bylo spotřebiteli vyhrožováno právně nepřípustným jednáním.  
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4.6. Vzájemný vztah právní úpravy nekalých obchodních praktik a nekalé 

soutěže 

Nejpodstatnějším rozdílem mezi právní úpravou nekalé soutěže a nekalých 

obchodních praktik je její osobní působnost, která je u úpravy nekalé soutěže širší, neboť 

nepůsobí pouze na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, ale i na vztahy mezi podnikateli a 

jinými zákazníky než spotřebiteli či na vztahy mezi podnikateli navzájem. K tomu, abychom 

mohli určité jednání posoudit současně jako nekalou obchodní praktiku i nekalou soutěž, musí 

být kumulativně splněny tři předpoklady, a sice: 

1. musí se jednat o obchodní praktiky podnikatele vůči spotřebiteli 

2. daná obchodní praktika musí být zakázána dle ZOS či směrnice 2005/29/ES 

3. obchodní praktika musí současně splňovat všechny znaky generální skutkové 

podstaty nekalé soutěže.
72

   

Prakticky všechny nekalé obchodní praktiky dle ZOS jsou dle Dany Ondrejové
73

 

postižitelné také normami práva proti nekalé soutěži, neboť zpravidla naplňují všechny 

obligatorní znaky generální skutkové podstaty nekalé soutěže.  Některé z nich jsou nadto 

výslovně uvedeny jako zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže (např. klamavá reklama dle 

§ 2977 a 2979 OZ či klamavé označení zboží nebo služby dle § 2978 až 2979 OZ). Ty nekalé 

obchodní praktiky dle ZOS, které nebudou postižitelné dle zvláštních skutkových podstat 

nekalé soutěže, budou zpravidla spadat do tzv. soudcovských skutkových podstat nekalé 

soutěže označené jako „porušení norem veřejného práva se soutěžním dopadem“. Jednání 

naplňující znaky nekalé obchodní praktiky proto často bývá v jednočinném souběhu s 

nekalosoutěžním jednáním.   

Pokud se tedy nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru svým jednáním dopustí 

nekalé obchodní praktiky ve smyslu ZOS či směrnice 2005/29/ES, bude v převážné většině 

případů kumulativně odpovědný za porušení zákazu nekalých obchodních praktik a nekalé 

soutěže. V závislosti na povaze jednání nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů 

bude možné uvažovat i o souběžné odpovědnosti za porušení norem závazkového práva. K 

porušení závazkového práva s dopady do oblasti nekalých obchodních praktik přitom může 

                                                           
72 ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha: C. H. Beck, 

2016. ISBN 978-80-7400-628-9. s. 69. 
73 Tamtéž, s. 69-75. 
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dojít jak před samotným uzavřením smlouvy, tak při jejím uzavírání, plnění či neplnění 

smlouvy i ukončování či ukončení činnosti. 

V konkrétním případě se tedy mohou prolínat až tři roviny odpovědnosti 

nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů za protiprávní jednání. 

4.7. Příklad z praxe 

Nebankovní společnost  Acema Credit Czech, a.s., která získala licenci nebankovního 

poskytovatele spotřebitelských úvěrů od ČNB 4. května 2018, na svých webových stránkách 

v sekci pro spotřebitelské úvěry
74

 uvádí tři podmínky pro získání spotřebitelského úvěru „na 

cokoliv“. Pod tímto výčtem následuje věta: „Nesplňujete zákonem stanovené podmínky nebo 

Vám byla žádost o úvěr zamítnuta z jiného důvodu a vlastníte nemovitost? klikněte zde“ 

Pomocí hypertextového odkazu dojde k přesměrování uživatele na stránky společnosti 

UNIDEBT Czech, SE, která zde inzeruje službu „Nemovitost bez dluhu“, v rámci které nabízí 

odkup nemovitosti spotřebitele se zajištěním zpětného pronájmu této nemovitosti spotřebiteli.  

Společnost zde mimo jiné deklaruje, že tato služba je určena pro spotřebitele, kteří 

například nedostali úvěr a potřebují finanční prostředky, dále pokud na nemovitosti váznou 

exekuce, či nachází-li se spotřebitel v insolvenčním řízení a zajištěný věřitel uplatňuje 

zpeněžení zajištěné nemovitosti.  Celý proces má pak probíhat tak, že na základě kupní 

smlouvy jsou postoupena vlastnická práva k nemovitosti na společnost UNIDEBT. V případě 

závazků, je část kupní ceny hrazena věřitelům na úhradu dluhů spotřebitele a zbytek obdrží on 

sám. Spotřebitel pak společnosti hradí měsíční nájemné ve výši v místě obvyklém a sám 

zvlášť hradí zálohy za služby spojené s nemovitostí. 

Mám za to, že nabízení zprostředkování zpeněžení nemovitosti, v níž dlužník bydlí za 

účelem získání úvěru, představuje jednání nátlakové, které zjevně zneužívá finanční tísně 

spotřebitele. Pomocí jednoduchých kroků vede nebankovní poskytovatel spotřebitelského 

úvěru ve spolupráci s inkasní agenturou, společností UNIDEBT spotřebitele k tomu, aby svou 

nepříznivou situaci řešil prodejem nemovitosti, ve které bydlí výměnou za zřízení nájemního 

práva. Na stánkách společnosti se přitom nikde nedočteme bližší informace ohledně nabízené 

transakce, spotřebitel zde má pouze možnost vyplnit online formulář k učinění bezplatné 

nabídky. 

                                                           
74 Půjčka na cokoliv [online]. [cit. 05. 02. 2020]. Dostupné z: https://www.acema.cz/spotrebitelske-uvery/pujcka-na-cokoliv. 
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Dle mého názoru lze takové jednání kvalifikovat jako agresivní obchodní praktiku 

podle § 5b ZOS, neboť nepatřičným ovlivňováním poskytovatel spotřebitelského úvěru (ve 

spojení se spolupracující společností) navádí spotřebitele k učinění rozhodnutí ohledně koupě, 

které by jinak neučinil. Ve smyslu § 5b odst. 2 ZOS lze v tomto případě přihlédnout jak 

k načasování obchodní praktiky (poskytovatel navádí spotřebitele k prodeji nemovitosti 

v situaci, kdy nesplňuje podmínky pro získání „běžného“ spotřebitelského úvěru), tak 

k vědomému využití nepříznivé situace spotřebitele, která vede ke zhoršení úsudku 

spotřebitele, či k ovlivnění jeho rozhodnutí ve vztahu k výrobku nebo službě. Nadto se jedná 

o spotřebitele zvlášť zranitelného. 

Při posuzování této praktiky z hlediska možnosti dopuštění se nekalé soutěže, bude 

třeba zkoumat jednotlivé znaky generální klauzule nekalé soutěže. Nepochybně zde jde o 

jednání v hospodářském styku, neboť je zde zjevný hospodářský charakter a zároveň takové 

jednání může mít nikoli zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž. Otázka splnění druhé 

podmínky, rozporu jednání s dobrými mravy soutěže, bude na konkrétní úvaze soudu, mám 

však za to, že i ta by v daném případě obstála, neboť takové jednání v obchodním styku lze 

označit za nepoctivé a vzhledem k jeho plošnosti, za způsobilé narušit soutěžní prostředí. Jak 

výstižně judikoval Krajský soud v Brně: „I když zákon výslovně nedefinuje pojem dobrých 

mravů soutěže, lze pod ním rozumět určité všeobecné (tedy v hospodářské soutěži platné), 

mimoprávní či etické zásady a normy, které jsou kladeny na všechny, kteří se v dané 

hospodářské oblasti projevují – vyvíjí svoji činnost za účelem dosažení určitého prospěchu, 

které vymezují, co v dané hospodářské oblasti lze považovat za poctivé, slušné, sledující 

vlastní prospěch, avšak nepoškozující jiného.“
75

 Naplnění třetí podmínky generální klauzule 

nekalé soutěže, a sice způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům či zákazníkům, 

shledávám v tomto případě jako nejproblematičtější. Bez znalosti konkrétních parametrů dané 

transakce totiž nelze s jistotou konstatovat nakolik výhodná či nevýhodná by pro spotřebitele 

byla, a zda by mu tak vznikla újma. Ačkoli lze důvodně předpokládat, že konkrétní nabídka 

inkasní společnosti adresovaná spotřebiteli bude pro spotřebitele spíše nevýhodná, lze si 

představit i situaci, kdy tomu tak být nemusí. Spotřebitel se může například nacházet 

v úpadku, hrozí mu zpeněžení nemovitosti náležející do majetkové podstaty ve veřejné dražbě 

a inkasní společnost s insolvenčním správcem dojedná prodej nemovitosti mimo veřejnou 

dražbu za pro všechny zúčastněné subjekty výhodnějších podmínek. Poslední znak tedy dle 

mého názoru bude naplněn či nenaplněn v závislosti na okolnostech konkrétního případu. 

                                                           
75 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 25 Cm 254/2004 . In: ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském 

zákoníku. Komentář: [§ 2972-2990]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN: 978-80-7400-522-0. s. 43. 
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5. Informační povinnost  

ZSÚ ukládá poskytovateli či zprostředkovateli na mnoha místech povinnost 

poskytnout informace různého charakteru, a to jak na žádost spotřebitele, tak i bez jeho 

žádosti za splnění zákonem stanovených předpokladů. Spadá sem například povinnost: 

 informovat spotřebitele o výsledku vyhledávání v databázi (§ 89),  

 poskytnout spotřebiteli informace o zprostředkovateli (§ 93)  

 poskytnout předsmluvní informace (§ 94 a násl.),  

 informovat spotřebitele o změně úrokové sazby (§ 102),  

 upozornit spotřebitele na výkyv měny (§ 103)  

 informovat o výši náhrady nákladů předčasného splacení (§ 117 odst. 6) a další. 

Všechny informace musí být poskytnuty bezplatně a na trvalém nosiči dat. Avšak dle 

§ 6 odst. 1 a 3 ZSÚ se ustanovení o informační povinnosti nepoužijí na spotřebitelský úvěr ve 

formě možnosti přečerpání splatný do jednoho měsíce a na spotřebitelský úvěr ve formě 

překročení. 

Je zřejmé, že informační povinnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů je velice široká. Vzhledem k omezenému rozsahu mé diplomové práce se proto v této 

kapitole omezím na bližší zkoumání porušení předsmluvní informační povinnosti a porušení 

informační povinnosti ve vztahu k roční procentní sazbě nákladů. 

5.1. Předsmluvní informační povinnost 

Právě ve fázi před uzavřením smlouvy podnikatelé zpravidla vyvíjejí intenzivní snahu 

k tomu, aby si získali své zákazníky, a za tímto účelem může přirozeně docházet 

k vyzdvihování jejich kvalit na úkor potlačování informací, které se pro zákazníky jeví jako 

nevýhodné. Avšak pouze dostatečně informovaný spotřebitel je vybaven k porovnání nabídek 

různých podnikatelů a je tedy nezbytné zajistit, aby podnikatelé poskytovali spotřebitelům 

pravdivé a relevantní informace, které spotřebiteli umožní učinit informované a racionální 

rozhodnutí. Porušení předsmluvní informační povinnosti může mít jak významné soutěžní 

dopady, kdy spotřebitel v důsledku nejasných, neúplných, zkreslených či chybějících údajů 

upřednostní při svém obchodním rozhodování jednoho podnikatele na úkor jiného 

podnikatele, vedle toho se však takovéto jednání může významně dotknout samotného 
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spotřebitele, který na základě toho uzavře smlouvu, kterou by při řádném informování ze 

strany podnikatele neuzavřel. 
76

 

Právní úprava předsmluvní informační povinnosti poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů (včetně nebankovních) je obsažena v § 94 až § 100 ZSÚ. Zákon se přitom nespokojuje 

s pouhým „poskytnutím“ předsmluvních informací, ale klade na poskytovatele (případně 

zprostředkovatele) úvěru i požadavek, aby informace náležitě vysvětlil, tak aby byl spotřebitel 

schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám 

a finanční situaci. Zákon demonstrativně uvádí, které skutečnosti mají být vysvětleny, jedná 

se například o poučení o důsledcích prodlení spotřebitele s plněním povinností z uzavřené 

smlouvy, či základní informace o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na 

spotřebitele. Ačkoli ZSÚ nepředepisuje formu náležitého vysvětlení, v praxi je preferováno 

ústní objasnění předsmluvních informací. Lze si však představit i vysvětlení pomocí brožury 

či zpřístupnění internetového bankovnictví. Pro poskytnutí náležitého vysvětlení se použijí 

obecná pravidla jednání se spotřebiteli dle § 76 a 77 ZSÚ.
77

  

Co se týče rozsahu předsmluvní informační povinnosti pro spotřebitelské úvěry jiné 

než na bydlení, podává § 95 ZSÚ vyčerpávající výčet. Zahrnuje informace o: 

 druhu spotřebitelského úvěru,  

 kontaktních údajích poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele,  

 celkové výši spotřebitelského úvěru a o podmínkách jeho čerpání, 

 době trvání spotřebitelského úvěru,  

 zápůjční úrokové sazbě,  

 celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,  

 roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr,  

 důsledcích prodlení spotřebitele,  

 právu spotřebitele odstoupit od smlouvy a další. 

Pro úvěr na bydlení ZSÚ neobsahuje výčet informací, které musejí být součástí 

předsmluvních informací. Namísto toho obsahuje příloha č. 4 v části A Evropský 

standardizovaný informační přehled (ESIP), který poskytovatel vyplní a předá spotřebiteli. V 

části B přílohy č. 4 jsou obsaženy pokyny k vyplnění ESIP. 

                                                           
76 ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha: C. H. Beck, 

2016. ISBN 978-80-7400-628-9. s. 80. 
77 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 480-481. 
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Předmětné informace se v souladu s § 99 ZSÚ poskytují prostřednictvím zvláštního 

formuláře, který tvoří přílohu zákona a musí být spotřebiteli poskytnuty bez zbytečného 

odkladu poté, co poskytovatel posoudil úvěruschopnost spotřebitele a s dostatečným 

předstihem před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předtím, než spotřebitel 

učiní závazný návrh na uzavření takové smlouvy. ZSÚ přitom blíže nespecifikuje, kdy jsou 

informace poskytnuty s dostatečným předstihem, musí být tedy posuzována vždy s ohledem 

na konkrétní okolnosti daného obchodního případu, tak aby měl spotřebitel reálnou možnost 

se s danými informacemi řádně a beze spěchu seznámit.
78

 Jestliže je však spotřebitelský úvěr 

sjednáván na žádost spotřebitele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, lze 

informace poskytnout až při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a není-li to možné, 

bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
79

 

5.2. Následky porušení předsmluvní informační povinnosti  

5.2.1. Následky porušení předsmluvní informační povinnosti dle ZSÚ 

Samotný ZSÚ v § 153 odst. 1 písm. t) kvalifikuje porušení předsmluvní informační 

povinnosti ze strany poskytovatele či zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jako 

přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000.000,- Kč. Pokud poskytovatel 

v rozporu s § 90 odst. 2 ZSÚ neposkytne informace v listinné podobě, popř. na jiném trvalém 

nosiči dat, nebo za poskytnutí informace požaduje úplatu, hrozí mu pokuta až 20.000.000,- 

Kč. V rámci řízení je třeba pečlivě vážit závažnost daného porušení. Systematické 

neposkytování předsmluvních informací je bezesporu závažnějším pochybením než například 

jejich pozdní poskytnutí.
80

  Dle § 158 ZSÚ přestupky projednává ČNB, která následně bez 

zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

5.2.2. Porušení předsmluvní informační povinnosti jako nekalá obchodní 

praktika 

Vedle toho Milan Hulmák
81

 dovozuje, že nesplnění řádné informační povinnosti 

v rozsahu stanoveném v § 1811 OZ se podnikatel může dopustit klamavé obchodní praktiky 

                                                           
78 Česká národní banka. K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. In: cnb.cz. [online]. 

Publikováno 25. 10. 2016. [cit. 01. 02. 2020]. Dostupné z: www.cnb.cz/export/sites/cnb/.galleries/documents/FA 

Q_downloadgallery/k_nekterym_ustanovenim_zakona_c_257_2016.pdf. 
79 § 99 až § 100 ZSÚ. 
80 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 721. 
81 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721- 2054). Komentář. C. H. Beck, 2014. In: 

Beck-online [právní informační systém]. [cit. 08. 02. 2020]. ISBN 978-80-7400-535-0 IV. [§ 1811]. 
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dle § 5 ZOS. Tento závěr potvrzuje i Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 26. 

února 2015, sp. zn. 9 As 103/2011, které se zabývalo opomenutím podnikatele uvést 

konečnou cenu výrobku. Soud shledal správným rozhodnutí správního orgánu, že „neuvedení 

konečné ceny výrobku je způsobilé významným způsobem ovlivnit ekonomické chování 

spotřebitele, přičemž toto protiprávní jednání shledal správní orgán závažným, neboť způsob 

spáchání spočíval v porušení informační povinnosti, jehož následkem byl spotřebitel zkrácen 

na svém právu seznámit se s cenou platnou v okamžiku před jednáním o případné koupi zboží. 

Informace o ceně je přitom důležitým faktorem pro rozhodování spotřebitele, zda si 

prodávaný výrobek zakoupí. Soud dospěl k závěru, že kontrolou zjištěným jednáním mohlo 

dojít k znevýhodnění spotřebitele.
82

“ Stejné důsledky lze dovodit i pro porušení předsmluvní 

informační povinnosti dle ZSÚ. § 99 ZSÚ stanoví, že poskytnutím informací stanoveným 

způsobem poskytovatel splní informační povinnosti podle občanského zákoníku, týkající se 

smluv uzavíraných se spotřebitelem. Jedná se tedy o speciální ustanovení ve vztahu k obecné 

předsmluvní informační povinnosti dle § 1811 OZ a neuvedení některé z informací dle ZSÚ 

bude proto možné rovněž posuzovat jako nekalou obchodní praktiku. 

Jelikož však ZSÚ stanoví vlastní sankce za jednání, která naplňují skutkovou podstatu 

některého z přestupků uvedených v § 153 odst. 1 písm. q) až t), došlo by s analogickým 

použitím absorpční zásady dle § 41 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přepisů, (dále jen „přestupkový zákon“) k 

uložení sankce za delikt přísněji postižitelný a sankce dle ZOS by se zde tedy neuplatnily. 

5.2.3. Porušení předsmluvní informační povinnosti jako nekalá soutěž 

Pokud budeme zkoumat porušení předsmluvní informační povinnosti z hlediska 

nekalé soutěže, bude třeba opět posuzovat jednotlivé znaky generální klauzule nekalé soutěže 

toho kterého jednání. Podmínka jednání v hospodářském styku zde s ohledem na 

podnikatelský charakter činnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů bude 

bez dalšího naplněna.
83

  Rovněž požadavek rozporu jednání s dobrými mravy soutěže zde 

bude naplněn, neboť za jednání vždy rozporné s dobrými mravy soutěže je nutno považovat 

jednání, které je v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem
84

. O něco náročnější však 

bude posuzování třetího znaku, a sice zda je jednání způsobilé přivodit újmu jiným 

                                                           
82 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2015, sp. zn. 9 A 103/2011. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 01. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
83

 K tomu blíže v kapitole 3.2.4. 
84 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář: [§ 2972-2990]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2014. ISBN: 978-80-7400-522-0. s. 45. 
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soutěžitelům či zákazníkům. Tento znak bude naplněn, pokud by šlo o takové porušení 

informační povinnosti podnikatelem, které by vedlo, či alespoň bylo způsobilé vést 

spotřebitele k uskutečnění rozhodnutí o obchodní transakci, jež by při náležitém splnění 

zákonných povinností podnikatelem neučinil. 
85

 Je tedy zřejmé, že naplnění tohoto znaku 

bude třeba zkoumat případ od případu ve vztahu ke konkrétním informacím, v souvislosti 

s nimiž nebankovní poskytovatel porušil informační povinnost. Domnívám se, že takovou 

relevanci by v souladu s rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci Jana Pereničová a 

Vladislav Perenič
86

 (o tom však blíže v následující podkapitole), mělo uvedení nesprávné 

výše RPSN v úvěrové smlouvě. Nesprávná informace o RPSN totiž představuje nesprávnou 

informaci o celkových nákladech úvěru, resp. o ceně, která za jeho poskytnutí bude muset být 

zaplacena a má potenciál ovlivnit chování spotřebitele při rozhodování o volbě úvěru.
87

 Toto 

nesprávné rozhodnutí přitom může být pro spotřebitele zvláště nevýhodné a tedy způsobit mu 

újmu. O tom však podrobněji v kapitole 5.3.3. 

5.3. Roční procentní sazba nákladů  

Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“) je číselný srovnávací ukazatel, který 

má spotřebiteli pomoci odhadnout nákladovost spotřebitelského úvěru a porovnat nabídky 

jednotlivých poskytovatelů.
88

 RPSN zahrnuje všechny náklady spotřebitelského úvěru 

(s výjimkou nákladů vzniklých v důsledku neplnění některé z povinností spotřebitele a 

nákladů, které je spotřebitel povinen při koupi zboží nebo poskytnutí služeb zaplatit bez 

ohledu na to, zda je transakce uskutečněna s využitím spotřebitelského úvěru, nebo bez jeho 

využití). Souhrn těchto nákladů se přepočítá na hodnotu vyjádřenou procentem za rok z 

celkové výše úvěru, které se počítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k ZSÚ. Oproti 

úrokové sazbě tak RPSN zahrnuje i jednorázové poplatky, poplatky za vedení platebního účtu 

nebo sjednané pojištění. V rámci Evropské Unie je RPSN povinně vypočítávána jednotně, což 

má umožnit jednoduché porovnání různých nabídek úvěrů z hlediska jejich ceny na celém 

území EU.  

                                                           
85 ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha: C. H. Beck, 

2016. ISBN 978-80-7400-628-9. s. 101. 
86 Rozsudek Soudního dvora EU (prvního senátu) ze dne 15. března 2012, sp. zn. C-453/10. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 20. 10. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1583959732796&uri=CELEX:62010CA0453. 
87 ONDREJOVÁ, D., SEHNÁLEK D. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních 

praktik. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978‐80‐210‐8398‐1. s. 153. 
88 NĚMEC, L., FLÍDR, J. Ještě jednou k nesprávné výši RPSN. In: Pravniradce.ihned.cz [online]. Publikováno: 9. 10. 2015 

[cit. 05. 02. 2020]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-64711060-jeste-jednou-k-nespravne-vysi-rpsn. 
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Je zřejmé, že zákonodárce shledává RPSN jako údaj určující pro orientaci spotřebitele 

na trhu, neboť se údaj RPSN v ZSÚ postupně objevuje hned v několika fázích poskytování 

spotřebitelského úvěru. RPSN se totiž uvádí v reklamě (§ 91), v informacích poskytovatele 

trvale přístupných spotřebiteli (§ 93), předsmluvních informacích (§ 94 a násl.) a smlouvě (§ 

106 a násl. a § 127). V reklamě, informacích poskytovatele trvale přístupných spotřebiteli a 

předsmluvních informacích je RPSN nadto uváděna pomocí reprezentativního příkladu.  

Část odborné veřejnosti však namítá, že tento údaj často nemá příliš velkou 

vypovídající hodnotu. Argumentují přitom různorodostí úvěrových produktů i způsobů, 

jakým jednotlivé veličiny vstupují do výpočtu RPSN. Hlavní cíl údaje RPSN, tedy možnost 

porovnat jednotlivé nabízené produkty z hlediska nákladovosti, tak prý zůstává mnohdy 

nenaplněn.
89

 Ač je tato kritika vypovídací hodnoty RPSN jistě do určité míry oprávněná, 

domnívám se, že u většiny typů úvěrových produktů je výpočet sazby již ustálený a může tak 

skutečně sloužit svému hlavnímu účelu.  

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o spotřebitelském 

úvěru
90

, která má doplnit § 133 ZSÚ o čtvrtý odstavec, zakotvující maximální výši RPSN. Ta 

má nově činit desetinásobek REPO sazby stanovené ČNB a její překročení je považováno za 

lichvu. Novela tak současně mění i trestní a občanský zákoník, přičemž právě zásah do znění 

občanského zákoníku shledávám jako významný, avšak bohužel nikoliv příliš povedený. 

Návrh totiž podstatně snižuje požadavky pro kvalifikování určitého jednání jako lichvářského 

a rozšiřuje definici lichevních smluv o jakékoli smlouvy, které se příčí jakémukoli zákonnému 

zákazu nebo dobrým mravům. Za důvodné zde shledávám výtky vlády, která vyjadřuje obavy 

nad problematickým vztahem mezi navrhovanou novou úpravou lichvy a ustanovením o 

neplatnosti právního jednání dle § 580. Ve spojení s novelizovaným zněním ustanovení § 

1796 OZ by totiž byla každá neplatná smlouva považována za smlouvu lichvářskou
91

. Ačkoli 

navrhovaná úprava sleduje vyšší ochranu spotřebitele, což v současnosti pro oblast 

spotřebitelských úvěrů považuji za potřebné, výše uvedený stav by byl v našem právním řádu 

jistě velmi nežádoucí a dovoluji si předpokládat, že není ani záměrem původců předmětné 

novely. 

                                                           
89 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 615. 
90 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 380. Novela zákona o spotřebitelském úvěru [online]. 

Stav projednávání ke dni: 2. března 2020 [cit. 02. 03. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=380. 
91  Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní rozhledy 5/2019, s. III [online]. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 02. 03. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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5.3.1. Následky porušení ustanovení o RPSN dle ZSÚ 

Porušení ustanovení o RPSN lze chápat jako jeden z druhů porušení informační 

povinnosti poskytovatele. Poskytovatel spotřebitelského úvěru se v souvislosti s RPSN může 

dopustit hned několika pochybení, kdy ZSÚ vyvozuje specifické následky pro tyto případy: 

 údaj o RPSN ve smlouvě chybí, 

 nebyla-li ohledně informace o RPSN dodržena písemná forma smlouvy, 

 nebylo-li písemné vyhotovení smlouvy obsahující tuto informaci poskytnuto 

spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, 

 RPSN je ve smlouvě uvedena nižší než odpovídá skutečnosti. 

Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahuje informaci o roční procentní 

sazbě nákladů, nebyla-li ohledně této informace dodržena písemná forma smlouvy, nebo 

nebylo-li písemné vyhotovení smlouvy obsahující tuto informaci poskytnuto spotřebiteli v 

listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo 

sazba uveřejněná ČNB, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li 

sjednána zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě 

o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží.
92

 

Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě 

nákladů, která je nižší, než odpovídá skutečnosti, snižuje se zápůjční úroková sazba a celková 

částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídaly roční procentní sazbě nákladů 

uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
93

 

Jelikož je informování o RPSN zvláštním druhem informační povinnosti, porušení 

předsmluvní informační povinnosti bude možné zároveň kvalifikovat jako přestupek dle § 

153 odst. 1 písm. q) až t), za který lze uložit sankci v rozmezí 10.000.000 – 20.000.000,- Kč. 

5.3.2. Porušení ustanovení o RPSN jako nekalá obchodní praktika 

Uvedení nesprávné, nižší výše RPSN lze považovat za věcně nesprávnou a 

nepravdivou informaci, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, 

které by jinak neučinil. Toto jednání představuje nekalou obchodní praktiku v podobě 

klamavého konání dle § 5 odst. 1 ZOS (popř. čl. 6 směrnice 2005/29/ES).  

                                                           
92 § 110 odst. 1 ZSÚ. 
93 § 110 odst. 3 ZSÚ. 
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Obdobný závěr dovozuje i Soudní dvůr EU, např. v již výše uvedeném rozhodnutí o 

slovenské předběžné otázce, ve věci Jana Pereničová a Vladislav Perenič proti SOS financ, 

spol. s r. o. V dané věci se Jana Pereničová a Vladislav Perenič žalobou domáhali prohlášení 

neplatnosti spotřebitelské úvěrové smlouvy, kterou dne 12. března 2008 uzavřeli se 

společností SOS financ, spol. s r. o. Tato nebankovní instituce poskytovala spotřebitelské 

úvěry na základě tzv. formulářových smluv. RPSN byla v uvedené smlouvě stanovena ve výši 

48,63 %, avšak do výpočtu nebyly započteny náklady spojené s poskytnutím úvěru. Skutečná 

výše RPSN  tak odpovídala 58,76 %. Nadto smlouva obsahovala řadu pro spotřebitele 

nevýhodných klauzulí. Generální advokátka Trstenjak spatřovala podstatu problému v tom, že 

jednání společnosti SOS financ, spol. s r. o. lze považovat jednak za zneužívající klauzuli dle 

směrnice 93/13, jednak i za klamavé jednání, a tedy nekalou obchodní praktiku podle 

směrnice 2005/29, jelikož je poskytnuta nesprávná informace a spotřebitel není informován o 

skutečném rozsahu smluvních práv a povinností. Ač se Soudní dvůr primárně zabýval 

otázkou, zda lze tyto klauzule považovat za neplatné pro jejich rozpor se směrnicí 2005/29, 

z hlediska mého rozboru je významné, že Soudní dvůr v daném případě došel k závěru, že se 

společnost uvedením nesprávné výše RPSN dopustila nekalých obchodních praktik. 
94 

Dalším podobným příkladem rovněž ze Slovenska je rozhodnutí Krajského soudu v 

Prešově ze dne 25. května 2012, sp. zn. 3 S 22/2011. Žalobce spolupracoval s autobazarem, a 

to tak, že pokud si spotřebitel chtěl vzít vozidlo na úvěr, poskytl žalobce spotřebiteli na 

základě samostatné smlouvy o úvěru prostředky na zbylou část ceny vozidla. Smlouva 

obsahovala vedle údajů o výši jednotlivé splátky, celkovém počtu splátek, celkové částce za 

poskytnutí úvěru i výši RPSN. Žalobce jako úvěrující společnost však zahrnul část svých 

nákladů do jistiny, čímž došlo ke snížení vypočtené hodnoty RPSN. Slovenská obchodní 

inspekce toto jednání označila za nekalou obchodní praktiku a uložila společnosti několik 

pokuty v řádech desítek tisíc eur. 

Předmětný spor byl specifický v tom, že závisel na vyřešení klíčové otázky, a to, zda 

byl spotřebitel nedostatečně informován, ač mu byly známy rozhodující skutečnosti (tedy 

kolik celkově za úvěr zaplatí a výše splátek, avšak v dílčích otázkách byl úvěrující společností 

uveden v omyl, tedy v otázkách jakou část z celkové zaplacené částky tvoří náklady a jaká je 

výše RPSN. Spor dospěl až k Nejvyššímu soudu Slovenské republiky (rozhodnutí ze dne 26. 

srpna 2015, sp. zn. 6 Sžo 61/2014). Nejvyšší soud Slovenské republiky shledal, že „úvěrující 

                                                           
94 Rozsudek Soudního dvora EU (prvního senátu) ze dne 15. března 2012, sp. zn. C-453/10. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 30. 01. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1583960288706&uri=CELEX:62010CA0453. 
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společnost nesplnila s péčí, kterou je možné od ní očekávat, svou informační povinnost danou 

zákonem. Bylo povinností úvěrující společnosti uvést jasně, jednoznačně a srozumitelně, z 

čeho se výška úvěru skládá, nepostačí jen celková vracená částka“. Tuto nedostatečnou 

informovanost spotřebitele soud kvalifikoval jako nekalou obchodní praktiku ze strany 

společnosti.  

V případě absence údaje RPSN v úvěrové smlouvě bude situace obdobná, avšak zde 

se z povahy věci nebude jednat o klamavé konání, nýbrž o klamavé opomenutí dle § 5a ZOS 

(popř. čl 7. směrnice 2005/29/ES). Údaj RPSN totiž i přes některé své faktické nedostatky 

představuje podstatnou informaci, dle které se spotřebitelé orientují při volbě spotřebitelského 

úvěru. Jak akcentoval Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí ve věci C‐290/19 „RPSN má pro 

spotřebitele zásadní význam jakožto údaj o celkových nákladech úvěru ve formě sazby 

vypočítané podle jednotného matematického vzorce. Tato sazba totiž spotřebiteli umožňuje z 

ekonomického hlediska posoudit dosah závazku spjatý s uzavřením úvěrové smlouvy.“
95

 V 

dané souvislosti tedy spotřebitel ve smyslu § 5a ZOS údaj RPSN potřebuje pro své rozhodnutí 

ohledně uzavření či neuzavření úvěrové smlouvy. Jeho neuvedení může dle mého názoru 

nepochybně způsobit, že spotřebitel úvěrovou smlouvu uzavře, ač by tak při znalosti výše 

RPSN neučinil. 

Otázkou zůstává, zda by jako nekalá obchodní praktika mohla být posuzována i ostatní 

jednání předpokládaná ZSÚ, tedy nedodržení formálních náležitostí v souvislosti s RPSN, 

a to nedodržení písemné formy smlouvy ohledně informace o RPSN, či neposkytnutí smlouvy 

obsahující údaj RPSN v listinné podobě popř. na trvalém nosiči dat. Jelikož se takové jednání 

neobjevuje v černé listině nekalých obchodních praktik, bude třeba zkoumat, zda nenaplňuje 

znaky tzv. malých generálních klauzulí, popř. generální klauzule. Ač by se dalo uvažovat o 

aplikaci § 5a odst. 2 ZOS, které stanoví, že „za klamavé opomenutí se také považuje, pokud 

prodávající podstatné informace
96

 uvedené v odstavci 1 zatají nebo poskytne nejasným, 

nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem … a pokud to v obou případech vede nebo 

může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“, domnívám se, že 

pouhé nedodržení informační povinnosti v náležité formě není způsobilé vést spotřebitele 

k rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru, které by při dodržení stanovené formy neučinil. 

                                                           
95  Rozsudek Soudního dvora EU (prvního senátu) ze dne 19. prosince 2019, sp. zn. C‐290/19. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 03. 02. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1583960326645&uri=CELEX:62019CJ0290. 
96 Tj. informace, které dle § 5a odst. 1 v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě. 
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Rovněž se domnívám, že takové jednání nebude ani způsobilé podstatně narušit ekonomické 

chování spotřebitele pro naplnění všech znaků generální klauzule dle § 4 ZOS. 

Vzhledem však k tomu, že všechna tato jednání jsou v zásadě porušením informační 

povinnosti dle ZSÚ, s ohledem na aplikaci absorpční zásady dle § 41 odst. 1 přestupkového 

zákona se sankce dle ZOS neudělí. 

Údaj o RPSN v reklamě 

Výše uvedená jednání se vztahují na fázi, kdy je smlouva o spotřebitelském úvěru již 

uzavřena. ZSÚ však v § 91 stanoví povinnost uvádět zákonem stanovené informace již při 

nabízení spotřebitelského úvěru či jeho zprostředkování reklamou, za předpokladu, že 

součástí reklamy je jakýkoliv číselný údaj o nákladech úvěru. Jedná se o zvláštní druh 

předsmluvní informační povinnosti. Dle § 91 odst. 1 písm. c) ZSÚ musí být součástí reklamy 

i údaj RPSN, a to alespoň stejně zřetelně jako jakákoli informace o zápůjční úrokové sazbě. 

Stejnou zřetelností se přitom míní, že údaj musí být z hlediska průměrného spotřebitele 

opticky, akusticky či jinak stejně dobře vnímatelný jako údaj o zápůjční úrokové sazbě. 

Jestliže tedy poskytovatel inzeruje zápůjční úrokovou sazbu v audiovizuálním klipu slovem i 

písmem, měl by být údaj o RPSN sdělen stejným způsobem, zobrazovat se v klipu spotřebiteli 

po stejně dlouhou dobu atp.
97

 

Každé reklamní médium se přitom posuzuje samostatně. Je-li úvěr inzerován 

například v tisku na více stranách, je nezbytné, aby každá strana obsahovala všechny 

náležitosti uvedené v § 91 ZSÚ. Část doktríny přitom zastává blíže neodůvodněný názor, že 

jedná-li se o reklamu spotřebitelského úvěru zveřejněnou na internetových stránkách, nemusí 

být všechny povinné údaje obsaženy na téže stránce, ale postačí, budou-li dostupné nejvýše na 

jedno další prokliknutí. Přikláním se však k názoru Jana Slaniny, Luboše Jemelky a kol. 
98

, že 

takový závěr se příčí smyslu regulace a v ZSÚ nemá právní oporu. Je však třeba uznat 

skutečnost, že zákonná úprava je pro věřitele značně náročná až nepraktická a proto výše 

uvedení autoři komentáře k zákonu o spotřebitelském úvěru připouštějí jakousi zjednodušující 

výjimku. Dle této v případě inzerce úvěru na internetových stránkách je sice nutné uvést 

všechny povinné údaje na jedné obrazovce, avšak část povinných údajů bude na základě tzv. 

„výmluvného odkazu“ na další stránce. Hypertextový odkaz přitom musí mít název, ze 

kterého je zřejmé, jaké informace spotřebitel v dalším okně nalezne a musí být dostatečně 

                                                           
97 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 459. 
98 Tamtéž, s. 457. 
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zvýrazněn. Nové okno by však mělo obsahovat jen ty informace, na které „výmluvný odkaz“ 

referoval. Jestliže tedy poskytovatelé inzerují úvěr na internetových bannerech, v nichž je 

uveden pouze některý z nákladů úvěrů a po rozkliknuti se zobrazí stránka s řadou informací, 

na které spotřebitel musí předmětné údaje dohledávat, je toto jednání považováno za 

protiprávní. 

Při svém šetření jsem dospěla k závěru, že výše uvedenou povinnost nebankovní 

poskytovatelé spotřebitelského úvěru dodržují pouze zřídkakdy. Například již výše zmíněná 

nebankovní společnost Acema Credit Czech, a.s., v internetové reklamě, označené sloganem 

„Peníze fofrem – ACEMA výhodná půjčka na cokoliv“ uvádí, že se jedná o „výhodnou 

půjčku na cokoliv“, a dále obsahuje pouze hesla „peníze fofrem“, „i na vyplacení závazků, 

exekucí“, úrok od 6,9% p. a.. Jedná se o reklamu, která byla zveřejněna na webových 

stránkách společnosti, dnes dostupná na jiných webech např. v rámci recenzujícího článku
99

, 

nabízející hypertextovým odkazem možnost spočítat si „svoji půjčku“. Ačkoli reklamní 

sdělení obsahuje číselný údaj o nákladech v podobě ročního úroku, údaj o RPSN v reklamě 

zcela chybí. Z dostupných zdrojů je přitom zřejmé, že reklama byla publikována již za 

účinnosti nového ZSÚ.
100

 Avšak i kdyby tomu tak nebylo, povinnosti uvádět údaj RPSN byla 

stanovena již za účinnosti zákona o spotřebitelském úběru z roku 2010. 

Dle § 153 odst. 1 písm. s) ve spojení s § 153 odst. 2 písm. b) neuvedení RPSN 

v reklamě představuje přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000.000,- Kč. 

Co se týče posouzení tohoto neúplného reklamního sdělení z hlediska nekalé 

obchodní praktiky, domnívám se, že jednání lze rovněž podřadit pod klamavé opomenutí, a 

to za splnění stejných předpokladů, jako při zkreslování či neuvedení údaje RPSN v úvěrové 

smlouvě. I zde totiž RPSN může představovat podstatnou informaci, jejíž absence či 

nesprávná výše může spotřebitele ovlivnit natolik, že učiní rozhodnutí ohledně koupě, které 

by jinak neučinil. Dle § 5a odst. 4 ZOS se za podstatné informace považují mimo jiné ty, 

jejichž uvedení je povinné podle právních předpisů provádějících právo Evropské unie, které 

se týká obchodních sdělení, včetně reklamy nebo uvádění na trh, a to v rozsahu stanoveném 

                                                           
99 Redakce portálu. Acema Credit Czech- Recenze a představení společnosti poskytující nebankovní půjčky, úvěry a 

hypotéky. Bankovnikod.cz [online]. [cit. 10. 02. 2020]. Dostupné z: https://www.bankovnikod.cz/acema-credit-pujcka-

recenze/. 
100 O předmětné reklamě např. informuje článek zveřejněný na portálu pravyprostor.cz, datovaný ke dni 23. ledna 2016, 

dostupný zde: https://pravyprostor.cz/martin-dejdar-doporucuje-acema-credit/. 

https://www.bankovnikod.cz/acema-credit-pujcka-recenze/
https://www.bankovnikod.cz/acema-credit-pujcka-recenze/
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právem Evropské unie.
101

 Takovým prováděcím předpisem je zde ZSÚ provádějící směrnici 

CCD. 

5.3.3. Porušení ustanovení o RPSN jako nekalá soutěž  

Jak již bylo řečeno, aby bylo možné určité jednání kvalifikovat jako nekalou soutěž, je 

nezbytné, aby splňovalo všechny znaky generální klauzule nekalé soutěže (na rozdíl od 

nekalých obchodních praktik, kde postačí, je-li dané jednání uvedeno v černé listině, či 

splňuje-li znaky malých generálních klauzulí). Jednotlivé znaky generální klauzule nekalé 

soutěže rozebírám v kapitole 3.2.4., pro přehlednost je zde však zrekapituluji s ohledem na 

konkrétní jednání: 

1. Jednání v hospodářském styku- tato podmínka zde bude naplněna bez dalšího u 

všech typů jednání v souvislosti s porušením ustanovení o RPSN, neboť jednání 

nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru jako soutěžitele je vždy soutěžně 

orientováno, z čehož lze v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu
102

 dovozovat ono 

jednání v hospodářském styku. O soutěžní orientaci jde přitom především tam, kde 

dochází jakýmkoli způsobem o boj o zákazníka
103

. 

2. Rozpor s dobrými mravy soutěže- jelikož za jednání vždy rozporné s dobrými 

mravy soutěže je nutno považovat jednání, které je v rozporu se zákonem či jiným 

právním předpisem
104

, bude i tento znak naplněn. Ať už by šlo o uvedení nesprávné 

výše RPSN, absenci údaje RPSN ve smlouvě, v reklamě, případně nedodržení formy 

stanovené zákonem pro jeho sdělení dle § 110 odst. 1 ZSÚ, podmínka rozporu 

s dobrými mravy bude založena, protože vždy jde o jednání v rozporu se ZSÚ. 

3. Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům či zákazníkům- stejně jako 

v případě nekalých obchodních praktik, bude tento znak třeba posuzovat u všech typů 

jednání zvlášť.  

Domnívám se, že podmínka bude ve vztahu k zákazníkům splněna v případě uvedení 

nižší sazby RPSN ve fázi předsmluvní (včetně reklamy), či přímo ve smlouvě. Jak již 

uvádím v předchozích odstavcích této kapitoly, z hlediska smyslu a účelu ZSÚ, 

příslušných evropských směrnic i v kontextu judikatury Soudního dvora EU je třeba 

údaj RPSN považovat za zásadní pro orientaci spotřebitele na trhu s úvěrovými 

                                                           
101 Viz kapitolu 4.4. 
102 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna. 2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 01. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
103 O tom blíže v kapitole 3.2.4.  
104 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář: [§ 2972-2990]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2014. ISBN: 978-80-7400-522-0. s. 45. 
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produkty. Dle mého názoru je tedy klamání spotřebitele v podobě uvádění nižší sazby 

RPSN než odpovídá skutečnosti způsobilé přivodit spotřebiteli újmu, neboť ten 

důvodně očekával, že celková nákladovost úvěru bude nižší. Přitom je třeba 

přihlédnout ke skutečnosti, že spotřebitel v oblasti finančních služeb je považován za 

zvlášť zranitelného a náleží mu tedy zvýšená ochrana.
105

 Újma pak bude představovat 

právě rozdíl mezi skutečnou a očekávanou nákladovostí úvěru, která se bude odvíjet 

od skutečné a deklarované výše RPSN. V takovém případě však bude třeba posuzovat 

míru dané odchylky, neboť pokud by se například deklarovaná výše RPSN od 

skutečné lišila pouze v řádu desetiny procenta, šlo by o újmu takřka zanedbatelnou a 

troufám si s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu předpokládat, že soud by 

takovou žalobu zamítnul. Jak totiž uvádí Nejvyšší soud: „Zákon nijak neurčuje rozsah 

újmy, která musí z určitého jednání alespoň hrozit, aby takové jednání mohlo být 

posouzeno jako nekalosoutěžní; nehovoří např. o újmě značného rozsahu, újmě 

podstatné apod. I tady bude záležet na tom, jak bude vykládán pojem „újma“; v 

rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že újma (ať již hrozící, nebo skutečně 

existující) v zanedbatelném rozsahu vlastně újmou není.“
106

 

I v případě neuvedení RPSN se domnívám, že uvedený znak bude naplněn. Jak jsem 

již uváděla v rozboru tohoto jednání z hlediska nekalých obchodních praktik, jednání 

by mohlo představovat nekalou obchodní praktiku v podobě klamavého opomenutí, 

neboť spotřebitel neobdrží informaci podstatnou pro jeho obchodní rozhodnutí a 

v důsledku toho může učinit rozhodnutí ohledně uzavření úvěrové smlouvy, které by 

při znalosti výše RPSN neučinil. Z pohledu nekalé soutěže mu takovéto 

neinformované rozhodnutí nepochybně může způsobit újmu. Domnívám se však, že 

v případě uplatňování nároků spotřebitele z nekalé soutěže by byl obtížně uchopitelný 

právě nárok na náhradu újmy, neboť by bylo velice problematické určení jejího 

rozsahu.  

Stejně jako v případě zkoumání jednání z hlediska nekalých obchodních praktik se i 

zde domnívám, že pouhé nedodržení formy ohledně sdělení údaje RPSN podmínku 

způsobilosti přivodit újmu nenaplní, a to s ohledem na spíše restriktivní výklad tohoto 

znaku. Šlo by si totiž stěží představit újmu, kterou by takové jednání mohlo 

zákazníkovi způsobit. Ač je nekalá soutěž deliktem ohrožovacím, podmínkou je, že se 

musí jednat o reálné riziko, nikoli o pouhou teoretickou možnost způsobit újmu. 
                                                           
105 Viz kapitolu 1.3.2. 
106 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008. In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 20. 02. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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6. Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele 

Povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele je v českém právu nikoli nový institut, 

avšak jak jsem již uváděla v kapitole 2. 3. této práce, v souvislosti s přijetím nového ZSÚ 

doznal několika dílčích, nikoli zanedbatelných změn. Jeho primárním cílem je chránit 

spotřebitele před neodpovědným poskytnutím spotřebitelského úvěru, které by vedlo k jeho 

insolvenci. Chráněn je dále samotný poskytovatel před rizikem nesplácení poskytnutého 

úvěru, ale i ostatní věřitelé, neboť odborné posouzení úvěruschopnosti spotřebitele v rámci 

žádosti o poskytnutí dalšího úvěru snižuje riziko těch, kteří témuž spotřebiteli poskytli úvěry 

či jiné služby již dříve
107

. V neposlední řadě lze v předmětném institutu spatřovat i ochranu 

celospolečenského zájmu v podobě minimalizace negativních důsledků insolvence 

spotřebitelů, jakými mohou být například exekuce, narušení motivace k výdělečné činnosti, 

ztráta daňových příjmů států a zvýšení výdajů státu na sociální dávky.
108

 Jak uvádí Nejvyšší 

správní soud
109

: „Jedná se o právní úpravu orientovanou na ochranu spotřebitele, jakožto 

slabší smluvní strany, která s sebou nese naopak větší zatížení povinnostmi na straně 

podnikatele - zde poskytovatele spotřebitelského úvěru.“ Tuto disproporci v právech a 

povinnostech dlužníků a věřitelů Nejvyšší správní soud v předmětném rozhodnutí odůvodňuje 

nutností řešit celospolečenský závažný problém zadluženosti domácností, který v současné 

době nelze ponechat pouze na odpovědnosti samotných dlužníků. Ti totiž mají často tendence 

zkreslovat své majetkové poměry ve snaze získat spotřebitelský úvěr, bez předchozího 

zvážení svých schopností jej splácet. K řešení problému zadlužování mají tedy věřitelé přispět 

tím, že budou před uzavřením úvěrových smluv pečlivě zkoumat schopnost spotřebitele úvěr 

splácet. 

Současnou právní úpravu povinnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru posoudit 

bonitu spotřebitele najdeme v § 84 až § 89 ZSÚ. Nelze přitom odhlédnout od úpravy 

evropské, která je soustředěna především v článku 8 (ve spojení s bodem 26 odůvodnění) 

směrnice CCD. Na evropské úrovni dále najdeme detailnější úpravu této povinnosti v článcích 

18 a 20 směrnice MCD vztahující se však pouze na úvěry na nemovitosti určené k bydlení. 

Významným zdrojem jsou rovněž Obecné pokyny k posouzení úvěruschopnosti, které vydal 

Evropský orgán pro bankovnictví, obsahující bližší informace k požadavkům uvedeným 

                                                           
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2017, sp. zn. 33 Cdo 2178/2018. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 02. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
108 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 426. 
109 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 1 As 30/2015. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 02. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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v předmětných článcích směrnice MCD (dále jen „Pokyny EBA“).
110

 Z těchto pokynů přitom 

Česká národní banka vychází i při výkonu dohledu u spotřebitelského úvěru jiného než na 

bydlení.
111

  

6.1. Proces posuzování úvěruschopnosti  

Jak vyplývá ze samotného znění § 86 ZSÚ, řádné posouzení úvěruschopnosti je 

zásadně povinností předsmluvní. Výjimku představují případy, kdy musí být úvěruschopnost 

posuzována i v případě změny závazku z úvěrové smlouvy spočívající ve významném 

navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru. Co se myslí oním významným navýšením 

zákon nedefinuje. Dle důvodové zprávy půjde o významné navýšení celkové výše 

spotřebitelského úvěru vždy, nebude-li spotřebitel schopen splácet novou výši splátky 

spotřebitelského úvěru, aniž by se jeho příjmy snížily nebo výdaje s výjimkou výdajů na 

splácení spotřebitelského úvěru zvýšily. To, kdy jde o významné navýšení celkové výše 

spotřebitelského úvěru, tedy určuje poskytovatel úvěru, přičemž je povinen dodržovat 

požadavek odborné péče.
112

 

 S ohledem na § 165 ZSÚ se povinnost posouzení úvěruschopnosti dle stávajícího 

zákona vztáhne i na podstatné navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru sjednaného za 

účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2010. To má význam zejména pro úvěry na 

bydlení, které byly z této povinnosti často vyňaty. 

  Potřebné údaje musí být nejprve zjištěny a ověřeny ve smyslu ustanovení § 84 ZSÚ a 

až poté může dojít k samotnému posuzování dle §86 ZSÚ.  

6.1.1. Zjišťování informací 

Nebankovní poskytovatel (popř. zprostředkovatel) před samotným posouzením 

úvěruschopnosti spotřebitele zveřejní nebo spotřebiteli sdělí: 

 jaké informace a doklady pro jejich ověření mu musí spotřebitel poskytnout za 

účelem posouzení jeho úvěruschopnosti, 

 dobu pro jejich poskytnutí, 

                                                           
110  Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti ze dne 19. srpna 2015, sp. zn. 

EBA/GL/2015/11. Dostupné z: https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1162894/8d5d0108-

f433-403f-b486-b3ff0047486b/EBA-GL-2015-11_CS_%20GL%20on%20creditworthiness.pdf. 
111 ČNB. Sdělení ČNB o obecných pokynech k posouzení úvěruschopnosti [online]. In: Cnb.cz [cit. 22. 02. 2020]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/obecne-pokyny-evropskych-organu-dohledu/Sdeleni-CNB-

o-obecnych-pokynech-k-posouzeni-uveruschopnosti/. 
112 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Důvodové zprávy. Datum vydání: 2. 12. 

2015. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 02. 2020]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3f6mrvg5pwi6q&rowIndex=0. 
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 upozornění, že neposkytne-li spotřebitel předmětné informace a doklady, 

v důsledku čehož nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, poskytovatel 

úvěr neposkytne.  

Spotřebitel je povinen poskytnout předmětné informace úplně, pravdivě a je-li to 

nezbytné, musí poskytnuté informace nebankovnímu poskytovateli nebo zprostředkovateli na 

jeho žádost vysvětlit či doplnit. Zákon dále stanoví, že je-li to nezbytné, použije poskytovatel 

k získání informací databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele či jiné 

zdroje, o tom však pojednávám dále. 

Rozsah vyžadovaných informací 

Rozsah vyžadovaných informací je ze zákona omezen kritériem přiměřenosti a 

nezbytnosti
113

. Nezbytnost je přitom v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva
114

 chápat spíše ve smyslu potřebnosti, nikoli nevyhnutelnosti. Další korektiv pak 

najdeme v § 86 odst. 2 ZSÚ, který stanoví, že posuzování se děje na podkladě porovnání 

příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Jestliže ze smlouvy o 

spotřebitelském úvěru vyplývá, že tento má být alespoň částečně splacen výnosem z prodeje 

majetku spotřebitele (a nikoli pravidelnými splátkami), případně jestliže z finanční situace 

spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy, je 

nebankovní poskytovatel povinen nadto zohledňovat hodnotu jeho majetku. Zjišťování 

údajů by se tedy mělo vztahovat pouze k těmto aspektům. 

Je však zřejmé, že nelze dopředu definitivně určit, jaký okruh informací bude po 

každém spotřebiteli vyžadován, neboť ty se budou lišit v závislosti na povaze příjmů 

konkrétních spotřebitelů. Rozsah informací lze tedy pevně stanovit až ve chvíli, kdy 

spotřebitel již část informací poskytne. Vyžadovány mohou být přitom i citlivé údaje dle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (například 

o zdravotním stavu či dokonce náboženství).
115

 Dle SDEU má poskytovatel úvěru možnost a 

zároveň povinnost uvážení ohledně toho, zda informace, které má, jsou pro posouzení 

úvěruschopnosti dostatečné. „Dostatečnost uvedených informací se může lišit podle 

okolností, za nichž dojde k uzavření úvěrové smlouvy, podle osobní situace spotřebitele 

                                                           
113

 § 84 ZSÚ. 
114 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci „Handyside v. UK“ ze dne 7. prosince 1976. sp. zn. 5493/72. In: 

hudoc.echr. [cit. 22. 02. 2020]. Dostupný z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57499"]}. 
115 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 417. 
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nebo podle částky úvěru uvedené v této smlouvě. Toto posouzení lze provést s pomocí 

dokladů o finanční situaci spotřebitele, ale nelze vyloučit možnost, aby poskytovatel úvěru 

zohlednil případné dříve získané znalosti o finanční situaci zájemce o úvěr. Avšak pouhá 

ničím nepodložená prohlášení spotřebitele nemohou být sama o sobě kvalifikována jako 

dostatečná, nejsou-li podepřena žádnými doklady.“ 
116

  

6.1.2. Ověřování získaných informací 

Takto získané informace je poskytovatel (případně i zprostředkovatel) povinen ověřit 

způsobem přiměřeným dané situaci a je-li to nutné, též použitím nezávisle ověřitelných 

údajů, například údajů z veřejných rejstříků. Konkretizaci povinnosti ověřit předmětné údaje 

nenajdeme ani v Pokynech EBA, přičemž i česká a zahraniční judikatura ponechává 

poskytovateli široké pole uvážení, jaké prostředky ke splnění povinnosti ověření zvolí.
117

 Dle 

Jana Slaniny, Luboše Jemelky a kol.
118

 je obecně účinným způsobem ověření statistické, tedy 

porovnání údajů deklarovaných spotřebitelem s údaji spotřebitelů s podobným profilem. 

Naopak je velmi nevhodné příliš spoléhat na písemná potvrzení o příjmu či zaměstnání 

spotřebitele, neboť zde často dochází k uvádění nepravdivých údajů či falšování. Nelze ani 

doporučit ověřování příjmu spotřebitele formou telefonického dotazu zaměstnavateli pro jeho 

kolizi s ochranou osobních údajů. Pro ověření informací je tedy rozhodující povinnost 

provádět jej s odbornou péčí ve smyslu § 75 ZSÚ a následná schopnost poskytovatele doložit 

a odůvodnit způsob ověření spotřebitelem poskytnutých informací. To potvrzuje i Nejvyšší 

soud: 
119

 „Požadavek odborné péče předpokládá údaje, které dlužník věřiteli uvedl, ověřit, 

resp. objektivně podložit minimálně potvrzením zaměstnavatele dlužníka. Nepochybně klíčová 

je i povinnost věřitele využívat veřejně dostupné informace, jakými jsou např. státem 

publikované údaje o životním a existenčním minimu podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu, a o průměrných výdajích obyvatelstva (databáze Českého statistického 

úřadu), a tyto porovnávat se známými nebo od spotřebitele zjištěnými (ne pouze tvrzenými) 

informacemi o jeho příjmech a výdajích.“ Jak je zřejmé i z uvedeného rozhodnutí, ve vztahu 

k určitým druhům zjišťovaných informací (které jsou podrobněji rozebrány níže) jsou 

                                                           
116  Rozsudek Soudního dvora EU (čtvrtého senátu) ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. C‐449/13. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 22. 02. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1583960359289&uri=CELEX:62013CJ0449. 
117 Například Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 1 As 30/2015 uvádí příkladný výčet 

prostředků ověření, obdobně rozsudek Soudního dvora EU (čtvrtého senátu) ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. C‐449/13. 
118 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 419. 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2017, sp. zn. 33 Cdo 2178/2018 . In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 02. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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judikaturou dovozeny alespoň některé minimální požadavky, které by měl každý nebankovní 

poskytovatel spotřebitelského úvěru při jejich ověřování dodržet. 

Příjmy a výdaje 

Dle ustálené rozhodovací praxe soudů ke zjištění příjmů rozhodně nepostačuje údaj o 

výši příjmu uvedený spotřebitelem v žádosti o úvěr. Tvrzení žadatele je nutné minimálně 

doložit potvrzením zaměstnavatele o výši čistého příjmu
120

. Nebankovní poskytovatel by 

v souladu s Pokyny EBA měl prošetřit i historii příjmů spotřebitele za relevantní časové 

období
121

 a případné výkyvy v průběhu času. U osob samostatně výdělečně činných, které 

žádají o spotřebitelský úvěr, jenž nesouvisí s jejich podnikatelskou činností, případně ho 

navyšují, nebo u osob s nepravidelnými (například sezónními) příjmy by nebankovní 

poskytovatel měl tyto příjmy rovněž přiměřeně prošetřit včetně výše zisku a potvrzení o 

příjmu vystaveného třetí osobou.
122

 V těchto případech by příjmy měly být doloženy 

daňovým přiznáním, eventuálně i přehledy příjmů zasílanými pro účely hrazení sociálního a 

zdravotního pojištění spotřebitelem.  

Poněkud problematičtější je kalkulování s výdaji spotřebitele, jelikož ty často není možné 

s potřebnou mírou přesnosti vůbec určit. Řadu výdajů lze totiž zjistit pouze od spotřebitelů, 

kteří o nich mnohdy nemají přehled a nelze je tudíž ani jakkoli dokumentárně ověřit. Pro 

takové případy proto lze opět doporučit použití statisticky podloženého modelu
123

, 

upraveného o možné neobvyklé výdaje spotřebitele, o kterých se nebankovní poskytovatel 

dozvěděl ať už přímo od spotřebitele či jinak. Věřitel by měl každopádně přiměřeným 

způsobem zohlednit povinné a jiné nezbytné výdaje spotřebitele, jeho životní náklady, včetně 

odpovídajícího doložení.
124

 Zejména by si měl vyžádat informace o formě bydlení, existenci 

společného jmění manželů, počtu vyživovaných osob a počtu osob v domácnosti.
125

  

 

 

 

                                                           
120 Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2018, sp. zn. 33 Cdo 2178/2018.; dále rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 1 As 30/2015.  
121 Relevantní období by přitom v souladu s požadavkem odborné péče zpravidla nemělo činit méně než 12 po sobě jdoucích 

měsíců. 
122 Oddíl 4, obecný pokyn č. 1. Obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti. 
123 Ten je v současné době představován daty zveřejněnými Českým statistickým úřadem uspořádanými dle jednotlivých 

regionů, dostupnými zde: https://www.czso.cz/csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn. 
124 Obecný pokyn č. 5. Obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti. 
125

 URAZ, O. Jak by mělo vypadat posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. In: Arws.cz [online]. Publikováno 21. 10. 2019 

[cit. 02. 03. 2020]. Dostupné z: https://www.arws.cz/novinky-v-arrows/mgr-oliver-uraz-jak-by-melo-vypadat-posouzeni-

uveruschopnosti-spotrebitele. 
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Omezení dispozice s příjmy spotřebitele 

Ačkoli nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru dojde na základě uvedených a 

doložených údajů k závěru, že spotřebitel pobírá dostatečně vysoké příjmy pro poskytnutí 

předmětného úvěru, musí se rovněž ujistit, zda s těmito prostředky může bez omezení 

nakládat. Za tím účelem je nezbytné provést lustrace v insolvenčním rejstříku a v centrální 

evidenci exekucí. V případě spotřebitele, který je zaměstnancem, je v souladu s požadavkem 

odborné péče nezbytné, aby si nebankovní poskytovatel vyžádal od zaměstnavatele sdělení 

informace, zda a případně v jaké výši jsou spotřebiteli strhávány srážky ze mzdy. 

Zjišťování stávajících dluhů spotřebitele 

Rozsah tohoto okruhu údajů je rovněž podmíněn okolnostmi konkrétního případu, 

přičemž zákonná úprava je dle mého názoru v tomto ohledu velmi vágní. Základem je totiž 

vždy alespoň nahlédnutí do tzv. negativních registrů klientských informací dle § 20z ZOS, 

obsahující pouze informace o závazcích, u kterých došlo k prodlení.
126

 Na posouzení 

poskytovatele bude pak v konkrétním případě, zda využije i tzv. pozitivní registry ve smyslu § 

20z odst. 6 ZOS, z nichž lze však čerpat pouze se souhlasem spotřebitele.
127

 

Pozitivní registry lze přitom dělit na bankovní a nebankovní registry klientských 

informací, kdy bankovní registry obsahují pouze informace o závazcích z bankovních 

produktů, naopak nebankovní registry obsahují informace o závazcích z produktů 

nebankovních. Přestože bankovním registrům klientských informací mají přístup pouze 

banky, údaje mezi jednotlivými registry jsou sdíleny a poskytne-li spotřebitel při žádosti o 

úvěr souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyžádání informace z bankovního 

registru, má k nim nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru rovněž přístup. Přes 

nejednoznačnost zákonné úpravy mám za to, že by tento postup nebankovní poskytovatelé 

spotřebitelských úvěrů měli volit s ohledem na požadavek odborné péče spíše pravidelně. 

Zejména pak tehdy, mají-li z negativních registrů informace, že je spotřebitel již v prodlení 

v rámci některých svých stávajících závazků. Bohužel se ze znění samotného § 86 ZSÚ nabízí 

výklad spíše opačný, když ten podmiňuje získávání informací z databází umožňujících 

veřejný přístup či jiných zdrojů požadavkem nezbytnosti. I zde bych však se zřetelem na 

smysl celého institutu posouzení úvěruschopnosti, pro sousloví „je-li to nezbytné“ volila spíše 

                                                           
126 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 429. 
127 Těmito jsou v současné době Pozitivní registr provozovaný zájmovým sdružením právnických osob SOLUS, Nebankovní 

registr klientských informací provozovaný CNCB, z. s. p. o., a Bankovní registr klientských informací provozovaný Czech 

Banking Credit Bureau, a. s. 
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výklad ve smyslu „je-li to potřebné“ (jak jej ve vztahu k rozsahu zjišťovaných informací 

interpretuje Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 7. prosince 1976, sp. zn. 

5493/72). 
128

 

S ohledem na výše uvedené mám za to, že by nebankovní společnosti neměly v rámci 

svých reklamních sloganů deklarovat „Půjčky bez registru“, „Úvěr bez SOLUSu“ apod., 

neboť takový postup by byl v rozporu s požadavkem odborné péče.
129

 Nadto ve chvíli, kdy 

ještě o spotřebiteli nemají žádné informace, nemohou dopředu tušit, v jakém rozsahu bude 

nezbytné si od spotřebitele získané informace pomocí veřejně dostupných registrů ověřit. 

Jedná se tak tedy o klamavé obchodní praktiky, které zároveň mohou naplňovat obligatorní 

znaky nekalé soutěže (o tom však pojednávám blíže dále). 

6.1.3. Posouzení úvěruschopnosti na základě získaných a ověřených informací 

K samotnému posuzování úvěruschopnosti lze přistoupit až na základě nezbytných, 

spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací. Nebankovní poskytovatel 

spotřebitelského úvěru by měl zavést spolehlivé postupy pro posouzení schopnosti 

spotřebitele plnit závazky ze smlouvy o úvěru a v souladu s § 78 odst. 1 ZSÚ by o nich měl 

vést aktuální záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění 

jeho povinností. Tyto dokumenty nebo jiné záznamy je povinen uchovávat po zákonem 

stanovenou dobu.
130

  

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru musí dojít k závěru, že spotřebitel 

bude schopen splnit své závazky bez toho, aby došlo k jeho nepřiměřenému strádání či 

dokonce k předlužení spotřebitele. Zohledňovat by přitom měl možnost odchodu spotřebitele 

do důchodu během doby splácení úvěru a tím logické snížení jeho příjmu a další tzv. 

negativní scénáře budoucího vývoje, jakými jsou například zvýšení referenčních úrokových 

sazeb u hypotečních úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou či záporná amortizace.
131

  

V souladu s ustanovením § 86 odst. 1, věty druhé, nebankovní poskytovatel poskytne 

spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele 

vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. 

Toto ustanovení je však třeba chápat tak, že smyslem posouzení úvěruschopnosti nemůže být 

                                                           
128 Viz kapitolu 6.1.1. 
129  Takové slogany jsou i v současné době na trhu se spotřebitelskými úvěry běžnou záležitostí, avšak dochází k nim 

převážně ze strany zprostředkovatelů úvěrů, nikoli samotných nebankovních poskytovatelů, například u společnosti 

Bezvafinance s.r.o., dostupné zde: https://www.bezvamoney.cz/pujcky-bez-registru/. 
130 Viz § 78 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 4 ZSÚ. 
131 Obecný pokyn č. 4 a 6 Obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti. 
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snaha prodlení spotřebitele zcela vyloučit, neboť to by ani nebylo reálné. Nebankovní 

poskytovatel by se však měl ujistit, že toto prodlení není pravděpodobné.
132

 

6.2. Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost dle ZSÚ 

Soukromoprávní důsledky  

Jestliže nebankovní poskytovatel poskytne spotřebiteli spotřebitelský úvěr, ač tu byly 

důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet, je smlouva 

neplatná. Přestože se ze znění § 87 odst. 1 ZSÚ nabízí spíše výklad o relativní neplatnosti 

(které se může spotřebitel dovolat ve tříleté promlčecí lhůtě ode dne uzavření smlouvy), v 

kontextu judikatury Soudního dvora Evropské unie
133

 bude třeba neplatnost chápat spíše jako 

absolutní, ke které může soud přihlédnout i bez návrhu. Tato otázka je však aktuálně 

předmětem řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie
134

. Ten bude 

muset posoudit, zda je současná právní úprava obsažená v § 87 odst. 1 ZSÚ v souladu s 

evropským právem a následně bude třeba vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu jakožto 

negativního zákonodárce.  Lze však předpokládat že evropský soud nebude svým výkladem 

snižovat již dosažený stupeň právní ochrany spotřebitele a výklad bude směřovat spíše ve 

prospěch absolutní neplatnosti. Ostatně i dřívější judikatura českých soudů se přikláněla k 

takovému závěru. Tak například v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2178/2018 

se uvádí: „Na podkladě uvedených zjištění odvolací soud shodně se soudem prvního stupně 

uzavřel, že žalobkyně jako poskytovatel úvěru nedostála odborné péče náležitě zjistit 

schopnost žalovaného splácet úvěr ve sjednaných splátkách, a proto je spotřebitelská 

smlouva, která odporuje § 580 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“), neplatná; k této neplatnosti přihlédl bez návrhu (§ 588 

o. z.). Převzal-li žalovaný předmět úvěru na základě neplatné smlouvy, je povinen tuto částku 

vrátit podle § 2991 odst. 2 o. z. jako bezdůvodné obohacení.“ Ačkoli předmětné rozhodnutí 

Nejvyššího soudu vychází z úpravy obsažené v § 9 zákona č. 145/2010 Sb. účinného do 30. 

11. 2016, výklad o relativní neplatnosti, které by se musel spotřebitel aktivně dovolávat, by 

byl velice zásadním krokem zpět ve vzrůstající tendenci chránit spotřebitele na trhu se 

spotřebitelskými úvěry.  

                                                           
132 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 435. 
133 Rozsudek Soudního dvora EU (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2014, sp. zn. C-565/12. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 01. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1583960400493&uri=CELEX:62012CA0565. 
134 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Ostravě (Česká republika) dne 5. listopadu 2018 – 

OPR-Finance s.r.o. v. GK, sp. zn. C-679/18. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 02. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583960437929&uri=CELEX:62018CN0679. 
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Pro dovození neplatnosti smlouvy se však musí jednat o pochybnosti (o schopnosti 

spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet), které jsou dostatečně závažné a aktuální. Takovým 

příkladem může být dle Jana Slaniny, Luboše Jemelky a kol.
 135

  i situace, kdy má mít 

nebankovní poskytovatel důvodné podezření na závislost spotřebitele na alkoholu, přičemž 

lze očekávat, že v důsledku podlehnutí této závislosti ztratí zájem o plnění svých závazků. 

Co se týče zkoumání zavinění nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, 

k dovození jeho odpovědnosti postačí nevědomá nedbalost. Neplatnost smlouvy lze tedy 

dovodit jak v případech, kdy poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr, ačkoli věděl o 

důvodných pochybnostech o úvěruschopnosti spotřebitele, tak v případech kdy tyto 

pochybnosti nezjistil, ačkoli tak měl učinit. Neplatnost smlouvy by však neměla být 

dovozována pro pouhé formální porušení povinnosti poskytovatele, které nemohlo výsledek 

posouzení úvěruschopnosti reálně ovlivnit (přestože si poskytovatel nezjistil či neověřil 

určitou skutečnost, výsledek by byl v zásadě stejný, i kdyby tak učinil) 
136

. Důkazní břemeno 

o porušení povinnosti nebankovního poskytovatele nese s ohledem na informační a důkazní 

převahu sám nebankovní poskytovatel. Tento závěr sice nemá výslovnou oporu v zákoně, 

avšak je zcela logicky dovozován českou i evropskou judikaturou.
137

 

V důsledku neplatnosti smlouvy je spotřebitel povinen vrátit poskytnutou jistinu 

spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem. Přitom nelze předem vyloučit, že 

soud dojde k závěru, že v daném okamžiku není spotřebitel schopen vracet jistinu úvěru 

vůbec. V případě sporu o délce přiměřené doby pro vrácení jistiny určí tuto dobu na návrh 

některé ze smluvních stran soud podle možností spotřebitele a v zájmu spravedlivého 

uspořádání práv a povinností smluvních stran, a to s přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho 

celkovým poměrům. V souladu se zásadou akcesority, neplatnost úvěrové smlouvy zakládá i 

neplatnost smluv zajišťovacích.  

Veřejnoprávní důsledky  

Kromě soukromoprávní sankce v podobě neplatnosti smlouvy lze nebankovního 

poskytovatele spotřebitelského úvěru, který poskytnul spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 

                                                           
135 SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-645-6. s. 435. 
136 Tamtéž, s. 438. 
137 Například rozsudek Soudního dvora EU (čtvrtého senátu) ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. C‐449/13. V citovaném 

rozsudku Soudní dvůr vyložil čl. 8 směrnice 2008/48/ES a bod 26 její preambule tak, že poskytovatel úvěru má povinnost 

(nese v tomto ohledu důkazní břemeno) posoudit úvěruschopnost dlužníka (spotřebitele) na základě dostatečných informací, 

přitom na informace podané jen spotřebitelem může poskytovatel úvěru spoléhat jen tehdy, jsou-li dostatečné a podložené 

doklady). In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 26. 02. 2020]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583971458042&uri=CELEX:62013CJ0449. 
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odst. 1 ZSÚ postihnout veřejnoprávně za přestupek dle § 154 odst. 1 písm. e) a uložit mu 

pokutu až do výše 20.000.000,- Kč. Tento projednává opět ČNB. 

6.3. Porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele jako nekalá 

obchodní praktika 

Na jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří v rozporu 

s požadavky kladenými na ně ať už národními či evropskými závaznými předpisy, poskytnou 

spotřebiteli úvěr, aniž by řádně posoudili jeho úvěruschopnost, se opět pokusím podívat 

optikou nekalých obchodních praktik dle ZOS.  

Jelikož zkoumané jednání nenajdeme v černé listině, bude třeba se v souladu se 

systematickou koncepcí nekalých obchodních praktik zaměřit na to, zdali nenaplňuje znaky 

některé z malých generálních klauzulí uvedených v § 5, § 5a či § 5b ZOS. Mám za to, že na 

samotné neposouzení úvěruschopnosti řádným způsobem nelze vztáhnout právní úpravu 

klamavých obchodních praktik, ať už v podobě klamavého konání či klamavého opomenutí 

dle § 5 a § 5a ZOS, neboť jejich podstata tkví v uvedení či naopak opomenutí podstatných 

informací, jež jsou způsobilé zásadním způsobem ovlivnit obchodní rozhodnutí spotřebitele. 

Podstata posouzení úvěruschopnosti však nespočívá v informační povinnosti ze strany 

nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, nýbrž v zanedbání jeho povinnosti 

vyžádat si či ověřit si informace o spotřebiteli a na základě těchto relevantním způsobem 

posoudit jeho úvěruschopnost. Proto bude třeba zkoumat naplnění znaků generální klauzule 

nekalých obchodních praktik dle § 4 odst. 1 ZOS, a tedy: 

 rozpor praktiky s požadavky odborné péče,  

 podstatné narušení ekonomického chování spotřebitele (popř. pouhá 

způsobilost ekonomické chování podstatně narušit),  

 praktika je spotřebiteli určena, nebo jí je spotřebitel vystaven ve vztahu 

k výrobku nebo službě, 

(přitom se praktika posuzuje podle průměrného člena skupiny spotřebitelů, na 

které je zaměřena). 

K rozporu s požadavky odborné péče se vyjadřuje například Nejvyšší správní soud ve 

svém rozsudku ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 1 As 30/2015 s odkazem na rozhodnutí 

Krajského soudu v Ostravě v téže věci: „odbornou péčí je třeba rozumět úroveň zvláštních 

dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a 
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která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti 

jeho činnosti … Krajský soud správně dovodil, že postup s odbornou péčí zahrnuje též 

povinnost věřitele ověřit podstatné informace poskytnuté spotřebitelem svědčící o jeho 

schopnosti splácet sjednaný úvěr“. Z uvedeného rozhodnutí tedy vyplývá, že znak spočívající 

v rozpornosti praktiky s požadavkem odborné péče bude ve zkoumaném jednání naplněn. 

Dle mého soudu není pochyb o tom, že porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost 

spotřebitele může podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele. Kdyby totiž nebankovní 

poskytovatel spotřebitelského úvěru dostál svým povinnostem a řádně prozkoumal, zda je 

spotřebitel s to úvěr splatit, je povinen při negativním výsledku posouzení poskytnutí úvěru 

odmítnout. Neučiní-li tak a úvěr poskytne, ač tu existovaly důvodné pochybnosti o schopnosti 

spotřebitele úvěr splatit, dojde k uzavření smlouvy o úvěru a dotčený spotřebitel se v souladu 

s ní začne (ekonomicky) chovat, tzn., že spotřebitel poskytnuté finanční prostředky čerpá, 

úvěr splácí i s úroky, popř. jej nesplácí, a ve snaze zabránit dalšímu prodlení si půjčuje u 

jiných subjektů apod. 

Co se týče naplnění posledního znaku, je zřejmé, že posuzování úvěruschopnosti se 

děje právě ve vztahu ke spotřebiteli a je mu tedy určena. 

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny znaky generální klauzule nekalých obchodních 

praktik v případě porušení povinnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru 

řádně posoudit  úvěruschopnost spotřebitele budou zpravidla naplněny. Přitom však musí být 

brán zřetel na intenzitu takového porušení. Domnívám se, že obdobně jako u dovozování 

neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru, nepůjde o nekalou obchodní praktiku při 

pouhém formálním porušení povinnosti poskytovatele, které nemohlo výsledek posouzení 

úvěruschopnosti reálně ovlivnit. 

Příklad z praxe 

Klamavých obchodních praktik (aniž bychom museli zkoumat naplnění znaků 

generální klauzule klamavých obchodních praktik) se však dle mého názoru lze dopustit 

kupříkladu v podobě uvádění klamavých informací v reklamě ohledně posuzování 

úvěruschopnosti spotřebitele. Jedná se tak sice primárně o porušení předsmluvní informační 

povinnosti, avšak v úzkém propojení s povinností posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Jako 

příklad mohu uvést reklamu zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti LIFO-CB, 

s.r.o., která na svých webových stránkách www.pujckasikulka.cz nabízí „šikovnou půjčku bez 

http://www.pujckasikulka.cz/
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starostí“ a inzeruje „Až 100 000 Kč bez doložení příjmu“
138

. Při vyplňování online žádosti 

jsou v prvním kroku od spotřebitele vyžadovány pouze kontaktní údaje, rodné číslo a údaj o 

exekuci. Po odeslání této části dotazníku následuje druhá část, ve které jsou vyplňovány údaje 

jako číslo občanského průkazu, bankovní spojení, údaje o pracovní pozici, rodinném stavu, 

formě bydlení a výši předpokládaných výdajů, dále jsou pak ovšem vyžadovány kontaktní 

údaje na zaměstnavatele. Již po odeslání první části dotazníku jsem byla téměř ihned 

telefonicky kontaktována společnostmi PROFI CREDIT Czech, a.s., COOL CREDIT, s.r.o. a 

společností CFIG SE, přičemž všichni uvedení nebankovní poskytovatelé spotřebitelského 

úvěru požadovali ke schválení žádosti o spotřebitelský úvěr doložení příjmů ať už v podobě 

výplatních pásek, výpisu z účtu či potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu. Ze strany 

uvedených nebankovních poskytovatelů lze tedy ve fázi, kdy ještě nedisponují bližšími 

informacemi o majetkových a osobních poměrech spotřebitele takto sdělené požadavky 

považovat za přiměřené a korektní. Co se však týče jednání zprostředkovatele 

spotřebitelského úvěru, společnosti LIFO-CB, s.r.o., dopouští se dle mého názoru klamavé 

obchodní praktiky v podobě klamavého konání, neboť její předsmluvní sdělení obsahuje 

věcně nesprávnou informaci („Až 100 000 Kč bez doložení příjmu“), která může spotřebitele 

vést k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Lze namítnout, že po vyplnění a 

odeslání druhé části online žádosti o úvěr by byl třeba spotřebitel skutečně kontaktován 

poskytovateli, kteří doložení příjmu nevyžadují, ti by se však dopouštěli nezákonného jednání 

a byli by odpovědni za přestupek dle § 154 odst. 1 písm. e) ZSÚ. Další možností je, že si tito 

potencionální nebankovní poskytovatelé ověřují příjmy spotřebitele prostřednictvím 

zaměstnavatele, jehož kontaktní údaje jsou v online žádosti vyžadovány. V takovém případě 

by se však zprostředkovatel rovněž dopouštěl klamavé obchodní praktiky, neboť dle § 5 odst. 

2 písm. b) ZOS se za klamavou považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou 

informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by 

jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl 

ohledně hlavních znaků služby, jako jsou například údaje o její dostupnosti, výhodách, 

rizicích apod. Případně by takové jednání mohlo být kvalifikováno jako klamavé opomenutí 

dle § 5a odst. 1. Neuvedení skutečnosti, že si jednotliví nebankovní poskytovatelé 

spotřebitelského úvěru ověřují výši příjmu spotřebitele u jeho zaměstnavatele, lze totiž v 

souvislosti s „lákáním“ spotřebitele na úvěr bez doložení příjmů považovat za opomenutí 

podstatné informace. Takové opomenutí může ovlivnit spotřebitelovo rozhodnutí ohledně 

koupě, které by jinak neučinil. 
                                                           
138 Šikovná půjčka bez starostí [online]. [cit. 27. 02. 2020]. Dostupné z: https://www.pujckasikulka.cz. 
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6.4. Porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele jako nekalá 

soutěž 

Pro dovození odpovědnosti za nekalosoutěžní jednání je nezbytné opět zkoumat 

naplnění obligatorních znaků generální klauzule nekalé soutěže.  

Stejně jako u již výše uvedených typizovaných jednání nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů, podmínka jednání v hospodářském styku bude i u posuzování 

úvěruschopnosti splněna. K bližšímu odůvodnění dovození takového závěru lze odkázat právě 

na rozbory jednotlivých jednání uvedených v předchozích kapitolách, abych tak zamezila 

zbytečnému opakování týchž tezí. Není totiž důvodu, proč by se zde tyto neměly aplikovat.
139

 

Nadto lze dodat, že v důsledku neřádného posouzení úvěruschopnosti zpravidla dochází ke 

vzniku závazkového vztahu mezi dlužníkem (spotřebitelem) a věřitelem (nebankovním 

poskytovatelem úvěru), kdy toto protiprávní jednání ze strany věřitele má od počátku 

hospodářský motiv a spotřebitel v návaznosti na něj učinil uzavřením smlouvy s věřitelem 

obchodní rozhodnutí. Porušení práva posoudit úvěruschopnost nebankovním poskytovatelem 

může mít dle mého výrazné hospodářské dopady jak ve vztahu ke spotřebiteli (v podobě 

vzniku majetkové i nemajetkové újmy), k soutěžnímu prostředí (jednání je způsobilé narušit 

dobré mravy hospodářské soutěže), tak i k ostatním soutěžitelům (nebankovní poskytovatel 

může díky svému protiprávnímu jednání získat soutěžní předstih). 

Při posuzování podmínky rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže lze opět 

odkázat na rozbory uvedené výše u jednotlivých jednání, kde je v souladu se závěry Dany 

Ondrejové
140

 dovozováno její splnění, je-li dané jednání protiprávní. O protiprávnosti 

zkoumaného jednání spočívajícím v porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele 

dle § 86 odst. 1 ZSÚ přitom není pochyb. Nadto lze závěr argumentačně podpořit tím, že 

nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru jakožto soutěžitel může takovým 

protiprávním jednáním získat výrazný soutěžní předstih před ostatními poskytovateli 

spotřebitelských úvěrů na trhu, kteří úvěruschopnost spotřebitelů řádně posuzují a tím získat 

nedůvodnou a nezákonnou soutěžní výhodu, jíž by při dodržování svých zákonných 

povinností nezískal.  

Mám za to, že není pochyb o tom, že poslední znak generální klauzule nekalé soutěže, 

a sice způsobilost předmětného jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům či 

                                                           
139 Viz kapitolu 3.2.4. 
140 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář: [§ 2972-2990]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2014. ISBN: 978-80-7400-522-0. s. 45. 
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zákazníkům, bude naplněn a to jak ve vztahu k zákazníkům (spotřebitelům), tak i ostatním 

soutěžitelům (bankovním či nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů).  

Pro spotřebitele má neřádné posouzení úvěruschopnosti nebankovním poskytovatelem 

spotřebitelského úvěru a následné uzavření úvěrové smlouvy často likvidační charakter. 

Spotřebitelé se totiž mnohdy ve své naivitě či lehkomyslnosti spoléhají na tvrzení 

nebankovních společností, která jsou převážně reklamního rázu a obecně řečeno ujišťují 

spotřebitele o výhodnosti a nerizikovosti nabízených úvěrových produktů. V důsledku 

porušení povinnosti nebankovního poskytovatele řádně posoudit úvěruschopnost spotřebitele, 

se spotřebitel, jehož majetková situace skutečně neumožňuje konkrétní úvěr splatit, zpravidla 

dříve nebo později stává nesolventní. K jeho původnímu dluhu tak přirůstají další závazky 

v podobě zpravidla vysokých úroků z prodlení a smluvních pokut. Tím spotřebiteli vzniká 

újma jak majetková, tak mnohdy i nemajetková. Finanční tíseň je totiž nepochybně způsobilá 

významně zasáhnout do osobního života spotřebitele i jeho rodinných a jiných společenských 

vztahů.
141

  Příčinná souvislost je v tomto případě dle mého zřejmá. Kdyby nebankovní 

poskytovatel spotřebitelského úvěru řádně posoudil schopnost spotřebitele splácet úvěr, došel 

by při svém posouzení k negativnímu výsledku, v důsledku kterého by měl povinnost žádost 

spotřebitele o poskytnutí úvěru zamítnout. 

Opět zde však bude třeba pamatovat na intenzitu takového porušení povinností 

nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Odpovědnost za nekalosoutěžní jednání 

půjde dovodit pouze tam, kde takové jednání bude reálně způsobilé spotřebitele poškodit. 

Nikoli tedy při pouhém formálním zanedbání povinností nebankovního poskytovatele 

spotřebitelského úvěru, které nemohlo mít na výsledek posouzení úvěruschopnosti 

spotřebitele mít dopad. 

Vedle toho dodávám, že újma může kromě spotřebitele vzniknout i ostatním 

soutěžitelům, a to (jak uvádím v předchozích odstavcích této podkapitoly) v důsledku 

neoprávněného soutěžního předstihu a s tím spojené nezákonné výhody. 

7. Závěr 

V této práci jsem podrobila zkoumání jednání nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů vůči spotřebiteli ve vymezených oblastech jejich působení, a to jak 

                                                           
141 Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019, sp. zn. III.ÚS 4129/18. In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 28. 02. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 



65 
 

optikou nekalých obchodních praktik, tak optikou nekalé soutěže. Možnost kvalifikace 

určitého jednání jako nekalé obchodní praktiky či nekalé soutěže s sebou nese praktické 

důsledky především v podobě případného postihu předmětného jednání, kdy zákon o ochraně 

spotřebitele (upravující nekalé obchodní praktiky) a zákon o spotřebitelském úvěru jako 

předpisy veřejnoprávní obsahují převážně
142

 veřejnoprávní sankce, kdežto soukromoprávní 

úprava nekalé soutěže obsažená v občanském zákoníku nabízí tomu odpovídající 

soukromoprávní prostředky ochrany spotřebitelů.   

V podkapitole 4.6 této práce jsem nastínila vzájemný vztah právní úpravy nekalých 

obchodních praktik a nekalé soutěže, kdy jsem, opírajíc se o závěry odborné literatury, 

vyslovila hypotézu, že prakticky všechny nekalé obchodní praktiky dle ZOS jsou současně 

postižitelné normami práva proti nekalé soutěži, neboť téměř vždy naplňují všechny 

obligatorní znaky generální klauzule nekalé soutěže. Tato hypotéza se mi při podrobnějším 

zkoumání ve vybraných oblastech jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů potvrdila, neboť u všech typizovaných jednání, u kterých jsem dovodila možnou 

odpovědnost za dopuštění se nekalých obchodních praktik, jsem zároveň došla k závěru, že 

budou postižitelná i jako nekalosoutěžní jednání.  

Zároveň jsem při psaní práce měla možnost uskutečnit některá vlastní šetření ve 

vymezených oblastech a zaměřit se na konkrétní nebankovní poskytovatele spotřebitelských 

úvěrů, přičemž cílem bylo ověřit si, jak v praxi zkoumané subjekty dodržují povinnosti 

stanovené zákonem a zdali, případně v jakém rozsahu se i za účinnosti nového zákona o 

spotřebitelském úvěru dopouštějí nekalých obchodních praktik a potažmo nekalosoutěžního 

jednání. Výsledky namátkových šetření mi potvrdily předpoklad, že i za účinnosti nového 

zákona o spotřebitelském úvěru na trhu stále působí nebankovní společnosti, které se 

v předsmluvní fázi nekalých obchodních praktik ve větším či menším měřítku dopouštějí. 

Činí tak především v podobě klamavých či agresivních obchodních praktik, které ve většině 

případů současně naplňují znaky generální klauzule nekalé soutěže.  

Na druhou stranu se však domnívám, že se trh se spotřebitelskými úvěry (ve mnou 

zkoumaných tematických oblastech) za účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru 

nachází ve stavu daleko civilizovanějším a vůči spotřebitelům korektnějším než tomu bylo za 

právní úpravy předchozí. Samotné snížení počtu nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů, ke kterému v důsledku přijetí nové právní úpravy došlo, umožňuje 

                                                           
142 Výjimku představuje např. právě sankce v podobě dovození neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru při porušení 

povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele dle § 87 dost. 1 ZSÚ. 
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ČNB vykonávat dohled daleko efektivněji a skutečnost, že jsou tyto subjekty nyní „více na 

očích“, působí beze sporu i preventivně.  

Jak jsem již nastínila v úvodu této práce, je třeba vnímat skutečnost, že problém 

zadlužování spotřebitelů u nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů netkví pouze 

v legislativě upravující spotřebitelské úvěry, nekalou soutěž či nekalé obchodní praktiky, 

nýbrž i ve finanční gramotnosti samotných spotřebitelů. Ti, dokud nebudou dostatečně 

orientovaní a informovaní o vlastnostech nabízených úvěrových produktů a o svých právech, 

budou stále podléhat různým inovativním praktikám rozličných institucí (a to nejen 

nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů), obcházejících zákon. Mám však za to, 

že současná právní úprava obsažená v ZSÚ především v oblasti přísněji a lépe nastavená 

regulace informační povinnosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, jde tomuto žádanému 

stavu naproti.   
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Jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z hlediska 

nekalé soutěže 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování spotřebitelských úvěrů 

nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů z hlediska korektnosti jejich jednání ve 

vybraných oblastech jejich působení. Cílem práce je zejména vybraná typizovaná jednání 

nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů posoudit z hlediska možnosti dopuštění 

se nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže. Autorka tak v práci zkoumá jednání těchto 

subjektů v souvislosti s jejich informační povinností a povinností posoudit úvěruschopnost 

spotřebitele. V oblasti informační povinnosti se blíže zaměřuje na předsmluvní informační 

povinnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a na povinnost těchto subjektů 

informovat spotřebitele o roční procentní sazbě nákladů. Předmětem práce je rovněž 

posouzení možné souběžné odpovědnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 

za dopuštění se nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže. Zohledněny jsou přitom také 

sankce stanovené přímo zákonem o spotřebitelském úvěru. V práci je dále uveden vývoj 

právní úpravy ve vymezených oblastech, kdy práce zahrnuje i porovnání současné a předchozí 

právní úpravy spotřebitelských úvěrů. 

Práce současně obsahuje několik namátkových šetření provedených autorkou 

prostřednictvím internetu či telefonní komunikace, jejichž cílem bylo zhodnocení dodržování 

zákonných povinností nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v praxi. Tato 

šetření jsou uvedena napříč kapitolami v rámci jednotlivých probíraných oblastí. 

Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, kdy první až čtvrtá kapitola jsou spíše 

teoretického rázu a zahrnují úvod do problematiky, vymezení základních pojmů, vývoj právní 

úpravy, přehled současné právní úpravy na národní i unijní úrovni. Čtvrtá kapitola se přitom 

zabývá nekalými obchodními praktikami dle zákona o ochraně spotřebitele a směrnice o 

nekalých obchodních praktikách. Autorka v ní objasňuje koncepci nekalých obchodních 

praktik v kontextu zákonné i unijní právní úpravy a vysvětluje postupy při posuzování 

konkrétního jednání určitého subjektu optikou nekalých obchodních praktik dle této 

systematiky. Kapitola rovněž obsahuje vymezení vztahu nekalých obchodních praktik a 

nekalé soutěže. 
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Pátá kapitola obsahuje problematiku informační povinnosti nebankovních 

poskytovatelů spotřebitelských úvěrů s bližším zaměřením na předsmluvní informační 

povinnost a roční procentní sazbu nákladů. Kapitola rovněž zahrnuje posouzení jednání 

nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů při porušení vymezených povinností 

z hlediska nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže. 

V šesté kapitole diplomové práce se autorka věnuje povinnosti nebankovních 

poskytovatelů spotřebitelských úvěrů posoudit úvěruschopnost spotřebitele a následkům 

jejího porušení jak z hlediska sankcí stanovených přímo v zákoně o spotřebitelském úvěru, 

tak opět z hlediska právní úpravy nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže.  

Klíčová slova: Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, 

spotřebitelský úvěr, nekalá soutěž  
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Behaviour of non-bank consumer credit providers in terms of unfair 

competition 

Abstract 

The thesis deals with the issue of providing consumer loans by non-bank providers of 

consumer loans in terms of the correctness of their actions in selected areas of their activities. 

The aim of this work is to assess selected typized behaviour of non-bank providers of 

consumer loans in terms of the possibility of committing (both) unfair commercial practices 

and unfair competition. The author thus examines the behaviour of these entities in 

connection with their information duty and the duty to assess creditworthiness of consumers. 

In the area of information duty, it focuses more on the pre-contractual information obligation 

for non-bank consumer credit providers and the obligation for these entities to inform 

consumers of the annual percentage rate of charge. The subject of the thesis is also an 

assessment of possible concurrent responsibility of non-bank providers of consumer credit for 

committing unfair commercial practices and unfair competition. The sanctions provided for 

by the Consumer Credit Act are also taken into account. The author also describes the 

development of legislation in defined areas, where the work includes a comparison of current 

and previous legislation on consumer credit. 

The thesis contains several random surveys carried out by the author via the Internet or 

telephone communication, whose aim was to assess compliance with the legal obligations of 

non-bank consumer credit providers in practice. These surveys are presented across chapters 

within the individual areas discussed. 

The thesis is divided into seven chapters, the first to fourth are rather theoretical and 

include an introduction to the issue, definitions of basic concepts, development of legislation, 

overview of current legislation at national and union level. The fourth chapter deals with 

unfair commercial practices under the Consumer Protection Act and the Unfair Commercial 

Practices Directive. The author explains the concept of unfair commercial practices in the 

context of legal and EU legislation and explains the procedures for assessing a specific 

behaviour of an entity through the perspective of unfair commercial practices under this 
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systematics. The chapter also defines the relationship between unfair commercial practices 

and unfair competition. 

The fifth chapter contains the issue of information duty of non-bank consumer credit 

providers with a closer focus on pre-contractual information duty and annual percentage rate 

of charge. The chapter also includes an assessment of the behaviour of non-bank consumer 

credit providers in breach of defined obligations in terms of unfair commercial practices and 

unfair competition. 

In the sixth chapter of the thesis, the author deals with the obligation of non-bank 

providers of consumer credit to assess the creditworthiness of consumers and the 

consequences of its breach both in terms of sanctions directly in the Consumer Credit Act and 

again in terms of legal regulation of unfair commercial practices and unfair competition. 

Keywords: Non-bank consumer credit provider, consumer credit, unfair 

competition 


