
Úvěr pro spotřebitele 

Abstrakt  

     Tato diplomová práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, a to konkrétně úpravou smluv ve 

kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru, s cílem 

poskytnout analýzu této právní úpravy, identifikovat její nedostatky a poskytnout návrhy na 

odstranění těchto nedostatků.  

     První kapitola práce se věnuje základním pojmům, jejichž vymezení je pro pojednání o 

problematice spotřebitelských úvěrů nezbytné. Tato kapitola tudíž obsahuje vymezení pojmů 

úvěr, spotřebitel a spotřebitelský úvěr. V návaznosti na vymezení těchto pojmů je do této 

kapitoly zahrnuto i pojednání o smlouvě o úvěru a smlouvě o zápůjčce, ochraně spotřebitele a 

P2P spotřebitelských úvěrech.  

     Druhá kapitola pojednává o zvláštní právní úpravě spotřebitelského úvěru představované 

směrnicí CCD, směrnicí MCD a zákonem o spotřebitelském úvěru, který uvedené směrnice 

transponuje. Rovněž je zde zařazena zmínka o dnes již zrušené směrnici 87/102/EHS a zákonu 

č. 321/2001 Sb., který tuto směrnici transponoval.  

      Třetí kapitola představuje společně s kapitolou čtvrtou jádro celé práce, kdy kapitola třetí 

obsahuje analýzu úpravy smlouvy o spotřebitelském úvěru. Nezaměřuje se však pouze na část 

sedmou zákona o spotřebitelském úvěru, ale věnuje se též i procesu uzavírání smlouvy o 

spotřebitelském úvěru. V rámci podané analýzy jsou rovněž identifikovány příslušné 

nedostatky a poskytnuty návrhy na jejich odstranění.  

     Čtvrtá kapitola se hlouběji zabývá problematikou posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a 

problematikou omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele. Ve vztahu k posouzení 

úvěruschopnosti je v rámci této kapitoly pojednáno o samotném obsahu pojmu úvěruschopnost, 

otázce rozsahu jejího posouzení ze strany poskytovatele spotřebitelského úvěru a otázce povahy 

důsledku souvisejícího s nesprávným posouzením úvěruschopnosti. Ve vztahu k problematice 

omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele obsahuje tato kapitola pojednání o úroku 

z prodlení, smluvní pokutě a náhradě účelně vynaložených nákladů, které poskytovateli vznikly 

v souvislosti s prodlením, a limitaci jejich výše, a to jak jednotlivých limitů těchto plnění 

souvisejících s prodlením, tak i jejich souhrnnému limitu dle § 122 odst. 4 zákona o 

spotřebitelském úvěru.  
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