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Abstrakt: Článek obsahuje analýzu reklam na bankovní a nebankovní spotřebitelské úvěry. 
Čtenář je upozorněn na některé praktiky, které poskytovatelé spotřebitelských úvěrů ve svých 
reklamách používají za účelem získání nových klientů. K analýze jsou užity internetové 
kalkulačky.  
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A guide to advertisments on consumer loans 
 
Abstract: The article is focused on analysis of advertisement of banking and non-banking 
consumer credits. The reader is warned about practices which are used by providers of 
consumer credits to attract new clients. Online calculators are used for the analysis of 
advertisement. 
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ÚVOD 

„Za minulý rok 2011 bylo vyhlášeno 11 451 osobních bankrotů, což je oproti roku 
2010 nárůst o 89 %. Zatímco v roce 2010 bylo za jeden měsíc v průměru vyhlášeno 
518 osobních bankrotů, vloni to už bylo 954 osobních bankrotů.“ 

Gabriela Klimánková, 5.1. 2012 
http://www.mesec.cz/aktuality/pocet-osobnich-bankrotu-se-loni-vyrazne-zvysil/ 

Koncem každého roku ekonomové varují prostřednictvím médií před neuváženými půjčkami, 
které si lidé berou v předvánočním období, aby udělali svým blízkým radost. Zároveň 
vyslovují obavy z nástupu druhé poloviny ledna následujícího roku, neboť v tomto období se 
mají uskutečnit první splátky předvánočních půjček a velká část populace zjišťuje, že na ně 
nemá. V důsledku neschopnosti splácet končí v dluhové pasti, která mnohdy vede k exekuci 
nebo v lepším případě k osobnímu bankrotu.  K této situaci nemalou měrou přispívají i 
reklamy na spotřebitelské úvěry, ve kterých je prezentováno, že každý z nás si může 
prostřednictvím půjčky pořídit jakékoliv spotřební zboží či službu, po kterých zatouží.   
V tomto článku se seznámíme s některými reklamními triky, které poskytovatelé úvěrů 
používají k nalákání klientů, přičemž se „snaží“ dodržovat Zákon o spotřebitelském úvěru č. 
145/2010 Sb. ([9]), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2011. Při výpočtech budeme používat 
online kalkulaček ([2], [3]). 
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SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR A RPSN 
Dříve než se seznámíme s nabídkou a reklamou spotřebitelských úvěrů některých bankovních 
a nebankovních institucí, definujeme tento finanční produkt. V [4] se uvádí: „Spotřebitelské 
úvěry byly původně zaměřeny, jak již název napovídá, na nákup spotřebního zboží. Postupem 
času se začaly využívat na zaplacení služeb, nákladů osobní spotřeby, modernizaci bytu či 
splacení závazků vůči jiným osobám“.  
Se spotřebitelským úvěrem je spojen pojem roční procentní sazba nákladů neboli RPSN. 
K zavedení tohoto ukazatele vedla skutečnost, že každý úvěr je poskytován za rozdílných 
obchodních podmínek (např. různé poplatky za schválení úvěru, za vedení úvěrového účtu či 
za pojištění proti neschopnosti splácet, rozdílná doba splatnosti, různá úroková sazba,…) a 
v důsledku toho je obtížné úvěry mezi sebou porovnat. Ukazatel RPSN lze považovat za 
přesné vyjádření nákladovosti úvěru. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou v České 
republice od 1. ledna 2011 ze zákona povinni uvádět tento ukazatel na všech reklamních a 
informačních materiálech o půjčkách.  
S ukazatelem RPSN je veřejnost seznamována prostřednictvím komunikačních médií již 
několik let. Média dosáhla toho, že se lidé stále častěji při žádosti o půjčku ptají na jeho výši, 
ačkoliv tomuto ukazateli příliš nerozumí. V poslední době proběhla řada diskuzí zabývajících 
se nesrozumitelností RPSN. Např. v článku Tajemná RPSN. Nikdo jí nerozumí ([8]) se snaží 
autor demonstrovat nesrozumitelnost RPSN na dvou příkladech: 

Příklad 1 -1. ledna si člověk půjčí 100 000 Kč, přesně za rok musí vrátit najednou 110 000 
Kč. RPSN 10 %. 

Příklad 2 - 1. ledna si člověk půjčí 100 000 Kč,, splácí je do roka ve dvou splátkách po 55 000 
Kč. RPSN 13,6 %. 

Poukazuje zde na skutečnost, že ačkoliv je navýšení v obou příkladech 10 000 Kč, je RPSN 
rozdílná. Vzhledem k tomu, že platí, čím vyšší je RPSN, tím je úvěr pro klienta nevýhodnější, 
znamená to, že půjčka z příkladu 1 je výhodnější. 

Tato ukázka o nesrozumitelnosti RPSN není příliš vhodná. Logicky uvažujícímu člověku je 
jasné, že je opravdu výhodnější půjčku 100 000 Kč splatit jednorázovou splátkou na konci 
roku než ve dvou půlročních splátkách, protože v prvním případě má celou částku k dispozici 
na celý rok, zatímco ve druhém pouze na půl roku. Při rozhodování pro tu či onu variantu 
splácení hraje jednu z hlavních rolí faktor času, který je právě v RPSN zohledněn. 
Jak banky či jiné instituce poskytující úvěry RPSN stanoví?  Stanovení RPSN se řídí Směrnicí 
evropského parlamentu a rady 2008/48/ES z roku 2008 ([5]). Ve směrnici [5] je také uveden 
vzorec pro výpočet. Vzhledem k náročnosti vzorce byla vytvořena řada online kalkulaček pro 
výpočet RPSN. V textu budeme používat kalkulačku České obchodní inspekce, která je 
zveřejněna na stránkách http://www.coi.cz/uver_kalkulacka/sazbastejne.htm. 

Bankovní spotřebitelský úvěr 

Potřebujeme –li získat finanční prostředky za účelem uspokojení svých potřeb,  první na koho 
se zpravidla obracíme, jsou bankovní instituce. Banky poskytují spotřebitelské úvěry 
nejčastěji od částek 20 000 Kč až po 150 000 Kč. V poslední době se objevují reklamy, ve 
kterých je nabízeno až 500 000 Kč. V tomto případě je ale obvykle vyžadován ručitel či 
nějaká zástava.  
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V tomto článku se zaměříme na neúčelové bankovní úvěry, tzn. úvěry, kdy banka poskytne 
klientovi peněžní prostředky a nezajímá se, jak s nimi klient naloží. Ukázku nabídky 
neúčelového bankovního úvěru můžeme shlédnout v tabulce 1. 

Neúčelový bankovní úvěr 

Přehled splátek (splátky jsou v Kč) Výše 
úvěru 
(v Kč) splatnost  

2 roky 
splatnost  

3 roky 
splatnost 

4 roky 
splatnost 

5 let 
splatnost 

6 let 
 

RPSN 
 

Úroková 
sazba 
p.a. 

20 000  988 713 577 496 444 18,3 % 16,9 % 
60 000  2 964 2 137 1 729 1 488 1 332 18,3 % 16,9 % 
90 000  4 446 3 205 2 593 2 232 1 998 18,3 % 16,9 % 
100 000  4 844 3 462 2 779 2 374 2 110 15,98 % 14,9 % 
160 000  7 751 5 539 4 445 3 798 3 375 15,98 % 14,9 % 
190 000  9 204 6 578 5 279 4 511 4 008 15,98 % 14,9 % 
200 000  9 220 6 445 5 063 4 240 3 696 10,37 % 9,9 % 
260 000  11 986 8 378 6 582 5 512 4 804 10,37 % 9,9 % 
Banka si neúčtuje žádný poplatek za schválení úvěru ani za vedení úvěrového účtu. 

Tab.1:  Přehled splátek neúčelové bankovního úvěru 

Čtenáře, který je obeznámený s pojmem RPSN, by měl zaujmout rozdíl ve výši úrokové 
sazby a RPSN. V RPSN je zahrnuta úroková sazba a veškeré poplatky spojené s úvěrem. 
V této nabídce se žádné poplatky nevyskytují. Jak je tedy možné, že oba ukazatelé se 
neshodují? Poskytovatelé úvěru tuto skutečnost často zdůvodňují slovy „…rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a RPSN je dán pouze odlišnou metodikou výpočtu“. 
Odkryjme nyní běžný „trik“ bankovních a nebankovních poskytovatelů úvěrů. Mnozí z nás 
mají v povědomí, že spoříme –li, tak častější připisování úroků nám přináší vyšší výnos. U 
úvěrových produktů tato skutečnost vede naopak ke zvýšení výnosů našeho věřitele, tj. námi 
zaplacených úroků. Ačkoliv se jedná o logický důsledek principu úrokování, málokdo si tuto 
skutečnost uvědomuje. Běžným „trikem“ bank je, že klientovi sdělí roční úrokovou sazbu, ale 
už mu nesdělí frekvenci připisování úroků. Důvod je nyní zřejmý. Častější připisování úroků 
je pro klienta nepříznivější. Případnou klamavou reklamu nám v této situaci pomůže odhalit 
RPSN, která dokáže vystihnout finanční náročnost úvěru. V tabulce 1 je uvedena roční 
úroková sazba, ale již není poznamenáno, že úroky jsou připisovány měsíčně. Tato skutečnost 
je zohledněna v RPSN.  
Pozastavme se ještě nad tučně vyznačenými splátkami v tabulce 1. Banka upozorňuje klienta, 
že je výhodnější si vzít úvěr ve výši 200 000 Kč než ve výši 190 000 Kč. Mnohý klient této 
nabídce podlehne a až později zjistí, že částku 200 000 – 190 000 = 10 000 Kč vůbec 
nepotřebuje. 

Nebankovní půjčka 
Dalším poskytovatelem spotřebitelských úvěrů jsou nebankovní instituce. Jejich výčet 
můžeme najít na http://www.nebankovnipujcky.cz/nebankovni-instituce. Nyní se podívejme 
blíže na nabídku některých těchto institucí.  
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Půjčka  splátkové společnosti 
V tabulce 2 můžeme najít informace o půjčce na cokoliv. Tato tabulka bývá součástí 
reklamního letáku. Obsahuje všechny informace, které musí poskytovatel úvěru v ČR uvádět 
podle Zákona o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. 

Osobní půjčka na cokoliv – úroková sazba již od 6,9% ročně Počet 
splátek 50 000 Kč 75 000 Kč 100 000 Kč 125 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč

24 2 558 Kč 3 837 Kč 4 650 Kč* 5 813 Kč* 6 976 Kč* 9 301 Kč* 
36 1 840 Kč 2 760 Kč 3 548 Kč 4 436 Kč 5 247 Kč 6 997 Kč 
48 1 486 Kč 2 229 Kč 2 835 Kč 3 545 Kč 4 176 Kč 5 568 Kč 
60 1 278 Kč 1 916 Kč 2 445 Kč 3 058 Kč 3 586 Kč 4 782 Kč 
72 - - 2 170 Kč 2 713 Kč 3 170 Kč 4 277 Kč 

Pro splátku označenou symbolem * platí akční úroková sazba 6,9 % p.a., RPSN od 11,32 %. Splátky uvedené 
v tabulce jsou konečné včetně pojištění proti neschopnosti splácet. 

Tab.2: Přehled splátek nebankovního úvěru 

V takovéto nabídce musí ovšem potencionální klient umět číst. Při prvním shlédnutí ho jistě 
upoutá roční úroková sazba 6,9 %. Po podrobném přečtení zjistí, že tato úroková sazba platí 
pouze pro půjčku ve výši 100 000 Kč, 125 000 Kč, 150 000 Kč a 200 000 Kč a při době 
splatnosti 2 roky (= 24 měsíců). Úroková sazba 6,9 % je uvedena předložkou „od“, to 
znamená, že se rovná nebo je vyšší než 6,9 %. Předložkou „od“ je uvedena také RPSN (RPSN 
od 11,32 %). RPSN ve výši 11,32 % opět odpovídá půjčce  100 000 Kč, 125 000 Kč, 150 000 
Kč a 200 000 Kč a době splatnosti 2 roky. Vybere-li si klient z letáku půjčku v jiné výši, popř. 
ve stejné ale s dobou splatnosti delší než 24 měsíců, úroková sazba a RPSN budou odlišné od 
reklamovaných, tj. od 6,9 % a 11,32 %.  
Pokud bychom chtěli z informací uvedených v letáku zjistit výši úrokové sazby, tak se nám to 
nepodaří. Důvodem je, že ve splátce je zahrnuto i pojištění proti neschopnosti splácet, jehož 
výši neznáme. Zjistit můžeme pouze RPSN. Pro každou půjčku s různou měsíční splátkou a 
různou dobou splatnosti, kterou vybereme z tabulky, platí jiná RPSN. Uveďme příklad. 
Předpokládejme, že si chceme půjčit  50 000 Kč na dobu 24 měsíců. Měsíční splátka bude 
2 558 Kč. Dosadíme-li tyto údaje do výše zmíněné RPSN kalkulačky, obdržíme RPSN 22,59 
%.  V případě, že si 50 000 Kč půjčíme na 60 měsíců s měsíční splátkou 1 270 Kč, bude 
RPSN 19,92 %, tj.  přibližně o 2,6 % nižší.  
Většina lidí se při výběru půjčky neřídí ukazatelem RPSN ale navýšením, to znamená o kolik 
zaplatí navíc. Nyní se podívejme jaké je navýšení u půjčky 50 000 Kč s dobou splatnosti 24 
měsíců, resp. 60 měsíců  (viz tabulka 3). 

Výše půjčky Doba splatnosti Splátky celkem Navýšení = splátky 
celkem -  výše půjčka 

50 000 Kč 24 měsíců 24 x 2 558 = 61 392 Kč 11 392 Kč 
50 000 Kč 60 měsíců 60 x 1 270 = 76 200 Kč 26 200 Kč 

Tab.3: Přehled základních údajů nebankovní půjčky ve výši 50 000 Kč 

Z tabulky 3 vidíme, že navýšení je při době splatnosti 60 měsíců o 11 392 – 26 200 = 14 808 
Kč vyšší než při době splatnosti 24 měsíců. Podle navýšení by bylo výhodnější půjčit si na 2 
roky. RPSN ukazuje, že je výhodnější si půjčit na 60 měsíců. Jak je možné, že došlo 
k takovémuto rozporu? Nesmíme zapomínat, že RPSN zohledňuje i faktor času, to znamená, 
kdy byly jednotlivé platby uskutečněny a v jaké výši. Připomeňme, že cena peněz se v čase 
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mění. Dnešní koruna má větší hodnotu než koruna zítra, protože dnešní koruna může být 
investována a může přinést nějaký výnos. Další faktor, který by mohl mít vliv na naše 
rozhodnutí je, že při době splatnosti 60 měsíců je výše splátky přibližně poloviční než při 
době splatnosti 24 měsíců, takže splátky nezatíží tolik rodinný rozpočet. 

Půjčka společnosti  Provident Financial 
Banky nebo splátkové společnosti poskytují hotovostní půjčky zpravidla od 20 000 Kč. Co 
když ale potřebujeme půjčit méně než 20 000 Kč? Potom se můžeme obrátit např. na 
nebankovní společnost Provident. Tato společnost poskytuje půjčky od 4 000 Kč do 50 000 
Kč. Najdeme ji na internetových stránkách https://www.provident.cz. O půjčku si můžeme 
zažádat online nebo telefonicky. Na svých stránkách má Provident zveřejněnu  online 
kalkulačku pomocí níž můžete zjistit podrobné informace o splácení –  výše půjčky, doba 
splatnosti, výše splátky, poplatky, RPSN, celková zaplacená částka.  
Uveďme příklad. Předpokládejme, že si chceme půjčit 10 000 Kč. Tuto částku zadáme do 
online kalkulačky [3] a obdržíme tabulku 4. 
  

Výše 
půjčky 

 
? 

Doba 
splácení/ 
Týdnů 

? 

Týdenní 
splátka 

 
? 

Admini-
strativní 
poplatek 

RPSN 
 
 
? 

Poplatek 
za 

hotovostní 
inkasní 
službu 

? 

Celkem ke 
splacení 

 
? 

10 000 Kč 60 306 Kč 3 177 Kč ? 63,91 % 5 183 Kč 18 360 Kč 
10 000 Kč 45 384 Kč 2 554 Kč ? 70,94 % 4 697 Kč 17 251 Kč 
□ Zvolte si bezhotovostní půjčku 

Tab.4: Půjčka společnosti Provident ve výši 10 000 Kč - výběr splátek v domácnosti 

Tabulka 4 obsahuje opět všechny informace, které musí být uvedeny dle Zákona o 
spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. Vysvětlení pojmů  vyskytujících se v tabulce obdržíme 
po kliknutí myší na symbol ?.   Většina klientů tento symbol nechá bez povšimnutí. Pokud 
budeme pozorně číst v tabulce, zjistíme, že 
• Půjčku můžeme splácet budˇ 60 týdnů  (cca 14 měsíců) nebo 45 týdnů (cca 10,5 měsíců). 

Doba splatnosti se tedy  pohybuje kolem 1 roku. 
• Splátky jsou nikoliv měsíční, ale týdenní. To znamená, že v případě volby doby splatnosti 

60 týdnů zaplatíme měsíčně přibližně 306 x 4 =1 224 Kč. Pokud zvolíme dobu splatnosti 
45 dní, zaplatíme za měsíc ve splátkách přibližně 384 x 4 = 1 536 Kč. 

• Administrativní poplatek při době splatnosti 60 týdnů je 3 177 Kč. Z této částky jde 1 900 
Kč na zaplacení zpracování úvěru a 1 277 Kč je úrok.  Při době splatnosti 45 týdnů je 
administrativní poplatek 2 554 Kč: 1 600 Kč zpracování úvěru a 954 Kč úrok. Rozpis 
administrativního poplatku získáme kliknutím myší na symbol ?. Tento poplatek je již 
obsažen v týdenních splátkách. 

• U doby splatnosti 60 týdnů je uvedena RPSN 63,91 % a u doby splatnosti 45 týdnů  70,94 
%. Pokud u RPSN klikneme myší na symbol ?, objeví se [3]:  „Způsob výpočtu RPSN 
stanoví evropská direktiva. Na jejím základě přijala ČR Zákon o spotřebitelském úvěru č. 
145/2010 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2011. Tento nový zákon určuje, že 
veškeré náklady spojené s půjčkou, kromě nepovinných doplňkových služeb, musí být 
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zahrnuty do RPSN. Služba obchodního zástupce je doplňková, není povinnou součástí 
půjčky a z tohoto důvodu není zahrnuta do RPSN. Službu obchodního zástupce není 
zákazník povinen odebrat.“ To znamená, že poplatek za hotovostní inkasní službu ve výši 
5 183 Kč (doba splatnosti 60 týdnů), resp. 4 697 Kč (doba splatnosti 45 týdnů) není do 
RPSN zahrnut, ačkoliv je ve splátkách obsažený. Pokud poplatek při výpočtu RPSN 
zohledníme, tak po dosazení parametrů úvěru (výše půjčky = 10 000 Kč, doba splatnosti = 
60 týdnů, týdenní splátka = 306 Kč) do RPSN kalkulačky obdržíme RPSN 219,51 %. 
V případě parametrů: výše půjčky = 10 000 Kč, doba splatnosti = 45 týdnů, týdenní 
splátka = 384 Kč, je RPSN 292,3%. 
Vysvětleme ještě pojem „hotovostní inkasní služba“. Tento pojem představuje 
každotýdenní návštěvu obchodního zástupce u vás doma za účelem výběru splátky.  

• Půjčíme-li si na 60 týdnů částku 10 000 Kč zaplatíme celkem ve splátkách 18 360 Kč, 
tedy o 8 360 Kč více než jsme si půjčily. Půjčíme-li si stejnou částku na 45 týdnů, 
zaplatíme celkem 17 251 Kč (o 7 251 Kč více). 

 
Je-li klient všímaví, zaregistruje dodatek v posledním řádku tabulky 4. Označí-li  tento 
dodatek (◘ Zvolte si bezhotovostní půjčku), obdrží tabulku 5. Znamená to, že splátky bude 
platit bankovním převodem, takže se zříká služeb obchodního zástupce (výběr splátek přímo 
v domácnosti). Poplatek za hotovostní inkasní službu bude tedy nulový. V důsledku toho se 
sníží měsíční splátka  z 306 Kč na 220 Kč (doba splatnosti 60 týdnů), resp. z 384 Kč na 279 
Kč (doba splatnosti 45 týdnů). Administrativní poplatek zůstává stejný. RPSN uvedená 
v tabulce nyní odpovídá parametrům úvěru. Navýšení (doba splatnosti 60 měsíců) je 3 177 
Kč, resp. 2 554 Kč (doba splatnosti 45 týdnů). Důkladné prostudování nabídky přineslo 
úsporu 5 183 Kč, resp. 4 697 Kč. Otázkou zůstává, zda cena za půjčení 10 000 Kč na 
přibližně 1 rok není stále příliš vysoká.  
 

 
Výše 

půjčky 

 
Doba 

splácení/ 
týdnů 

 
Týdenní 
splátka 

Admini-
strativní 
poplatek 

 
 

RPSN 

Poplatek 
za 

hotovostní 
inkasní 
službu 

 
Celkem ke 

splacení 

10 000 Kč 60 220 Kč 3 177 Kč 63,91 % 0 Kč 13 177 Kč 
10 000 Kč 45 279 Kč 2 554 Kč 70,94 % 0 Kč 12 554 Kč 
◘ Zvolte si bezhotovostní půjčku 
Tab.5: Půjčka společnosti Provident ve výši 10 000 Kč – platba splátek bankovním převodem 

Půjčka společnosti Ferratum Czech, s.r.o. 
Velká část populace řeší problém nedostatku financí  např. 7 až 14 dní před výplatou. Částka 
potřebná k pokrytí životních nákladů na toto období zpravidla nepřesahuje 4 000 Kč. 
Vyvstává otázka „Jak vyřešit tuto situaci?“. Banka ani výše zmíněné nebankovní instituce 
půjčky do 4 000 Kč neposkytují (neuvažujeme-li kreditní karty a kontokorentní úvěr). 
Navštívíme–li opět www stránku se seznamem nebankovních institucí, můžeme objevit např. 
společnost Ferratum Czech, s.r.o. (www.ferratum.cz), která nám  půjčí od 500 Kč až do 
10 000 Kč. Půjčku můžeme vyřídit prostřednictvím sms zprávy nebo online po internetu. 
Podmínky této společnosti jsou následující (viz [7]) : 
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• Pro nové zákazníky možnost půjčky ve výši jen 1 000 Kč nebo 2 000 Kč. Půjčka je  
zaslaná poštovní složenkou na adresu místa bydliště.  

• Pro opakované zákazníky možnost zaslání větších částek přímo na bankovní účet. Přehled 
částek, které společnost půjčuje je s dobou splatností a poplatky uveden v tabulce 6. 

 
Částka Splatnosti Poplatek Celkem 
500 Kč 15 dní 100 Kč 600 Kč 

1 000 Kč 15 dní 200 Kč 1 200 Kč 
2 000 Kč 15 dní 400 Kč 2 400 Kč 
3 000 Kč 15 dní 600 Kč 3 600 Kč 
3 000 Kč 21 dní 750 Kč 3 750 Kč 
4 000 Kč 15 dní 800 Kč 4 800 Kč 
4 000 Kč 21 dní 1 000 Kč 5 000 Kč 
5 000 Kč 21 dní 1 250 Kč 6 250 Kč 
6 000 Kč 21 dní 1 500 Kč 7 500 Kč 
6 000 Kč 30 dní 1 980 Kč 7 980 Kč 
7 0000 Kč 30 dní 2 310 Kč 9 310 Kč 
8 000 Kč 30 dní 2 640 Kč 10 640 Kč 
9 000 Kč 30 dní 2 970 Kč 11 970 Kč 
10 000 Kč 30 dní 3 300 Kč 13 300 Kč 

Tab.6: Základní parametry půjčky společnosti Ferratum Czech, s.r.o. 

• Poplatek za zpracování půjčky je 25% z půjčené částky na období 21dní. RPSN 454%.  
• V případě, že klient neuhradí částku do data splatnosti, bude k dlužné částce připočítán 

poplatek za prodlení, který je 10 % z půjčené částky minimálně však 250 Kč týdně po 
období prvních třech týdnů. Ve čtvrtém týdnu po době splatnosti je pohledávka předána 
inkasní agentuře k exekučnímu vymáhání.  

Pokud bychom chtěli ověřit správnost reklamované RPSN 454 % , výše uvedená kalkulačka 
nám to neumožní. Nelze totiž do ní zadat parametry typu: 1 splátka a doba splatnosti kratší 
než jeden měsíc. V případě, že do kalkulačky zadáme parametry půjčky s dobou splatnosti 30 
dní (= 1 měsíc), kalkulačka hlásí chybu. To je zřejmě způsobené příliš vysokou RPSN. Jak 
RPSN ověříme?  Použijeme vzorec, který je uveden v [5]. Modifikujeme-li ho na naše 
podmínky, obdržíme 

365)1(

1
t

i
D

+
= ,    (1) 

kde  
D výše půjčky, 
t počet dnů od půjčky, 
i RPSN vyjádřená desetinným číslem.  

Po dosazení parametrů  D= 6 000 Kč a t =21 do vzorce (1), dostaneme i = 47,35, vyjádřeno 
v procentech 47,35 x 100 = 4 735 %. 

Uveďme příklad. Předpokládejme, že si 14 dní před výplatou vypůjčíme od této společnosti 
1 000 Kč. Za 15 dní musíme vrátit 1 200 Kč. Vzhledem k neočekávaným výdajům jsme 
schopni dluh splatit až 3 týdny po dni splatnosti.  Podle obchodních podmínek musíme 
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zaplatit nyní nikoliv 1 200 Kč, ale 1 200 + 750 = 1 950 Kč. Po 5 týdnech vrátíme přibližně 
dvakrát tolik, kolik jsme si půjčili. Jaká je RPSN? Podle vzorce (1) výše RPSN je 87 122,53 
%! Otázkou zůstává, podle kterého vztahu společnost Ferratum Czech, s.r.o. počítala 
reklamovanou RPSN 454 %.  Můžeme se přiklonit k názoru uvedeném v článku [8]: „RPSN 
je problémová i pro samotné firmy, vypočítává se totiž složitým vzorcem. Průzkumy 
v minulosti dokázaly, že ani samotné společnosti nemají své RPSN spočítané správně.“ 

ZÁVĚR 
V tomto článku byl čtenář seznámen s některými detaily nabídek spotřebitelských bankovních 
a nebankovních úvěrů. Tyto detaily je třeba brát v úvahu, protože zdaleka nejsou 
zanedbatelné.  Jejich opomenutí může způsobit potenciálnímu klientovi značné problémy, a to 
v podobě exekuce nebo osobního bankrotu. 
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