
ODSTOUPENÍ OD ÚVĚROVÉ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ 

  

§ 11 Zákona o spotřebitelském úvěru 

Spotřebitel má právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvedení důvodu 

ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, 

lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící 

informace v náležité formě (tj. v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat) poskytne. 

Odstoupit od smlouvy je třeba písemně! Lhůta je zachována, pokud je odstoupení věřiteli 

odesláno nejpozději poslední den lhůty. 

Před odstoupením zvažte všechny důsledky odstoupení od smlouvy! 

Došlo-li k odstoupení, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 

dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit 

věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy 

nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina 

splacena.  

V případě odstoupení spotřebitele od této smlouvy nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli 

žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům 

veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 

Pokud věřitel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a věřitelem poskytuje 

doplňkovou službu související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (např. 

pojištění schopnosti splácet…), okamžikem odstoupení od této smlouvy zaniká i smlouva o 

doplňkové službě. Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy 

k odstoupení od smlouvy došlo. 

POZN: Pokud spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy dle Zákona o spotřebitelském 

úvěru (např. se jedná o půjčku do 5000,- Kč, tak může použít ustanovení občanského zákoníku 

o finančních službách uzavíraných na dálku nebo o smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory. 

 

 

 

 



Vzor: Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru 

Úvěrovka s. r. o. 

Horní konec 1, Dolní 

IČ. 12345678 

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo 

a e-mailovou adresu úvěrové společnosti): 

Věc: Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru 

Dobrý den, 

dne …………………….. jsem se zástupcem Vaší společnosti panem ……………….. uzavřel 

smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru číslo …………………. Touto smlouvou mi jako 

dlužníkovi byly Vámi jako věřitelem poskytnuty finanční prostředky ve výši …………………. 

Kč. 

Vzhledem k tomu, že jsem uzavřenou smlouvu shledal nevýhodnou, rozhodl jsem se využít 

svého práva a v souladu se zněním § 11, odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 

úvěru od výše uvedené smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru tímto odstupuji. 

Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání tohoto odstoupení Vám zaplatím jistinu a úrok ve výši, 

na kterou by Vám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode 

dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy bude jistina splacena, tedy v celkové částce 

…………..……,- Kč (slovy ……………………… korun českých). Částka bude zaslána na 

číslo účtu …………………., které máte pro tyto účely uvedené ve smlouvě a variabilním 

symbolem ………….. 

Současně Vás žádám o potvrzení splacení všech závazků vůči Vaší společnosti z výše uvedené 

úvěrové smlouvy ke dni .......................... 

……………………………………….. 

                                (vlastnoruční podpis) 

 

……………………………….(Jméno a příjmení) 

……………………………… (Adresa) 

……………………………… (kontakt telefon, e-mail..) 


