
OZNÁMENÍ ADRESOVANÉ ÚVĚROVÉ SPOLEČNOSTI O ZÁNIKU 

SMLOUVY O VÁZANÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Z DŮVODU 

ZÁNIKU SMLOUVY HLAVNÍ 

 

Často se stává, že spotřebitel uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru k financování nákupu 

určitého zboží např. na zboží zakoupené na předváděcí akci. Jestliže spotřebitel odstoupil od 

smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo 

částečně hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká též smlouva o 

vázaném spotřebitelském úvěru! Opačně toto pravidlo neplatí! 

Tato „vázaná smlouva o spotřebitelském úvěru tak zaniká automaticky a není potřeba od ní 

zvlášť odstupovat. O této skutečnosti je však spotřebitel povinen věřitele informovat. Nejlépe 

písemně s dodejkou. 

Zánik smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv 

sankcí ze strany věřitele nebo třetí osoby.  

Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při 

použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není 

spotřebitel povinen vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude 

prodávajícím vrácena kupní cena.  

 

Věc: Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru 

z důvodu zániku smlouvy hlavní (kupní) 

 

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): 

 

 



Dobrý den,  

 

dne ……………… jsem na předváděcí akci firmy………………………….., která se konala v 

…………………………, uzavřel kupní smlouvu č. …………………… 

na……………………….   v ceně……………………..  

Vzhledem k tomu, že jsem neměl dostatek finančních prostředků v hotovosti, uzavřel jsem 

prostřednictvím zástupce Výše uvedené společnosti, pana…………………………….,  téhož 

dne a na stejném místě také smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru s Vaší společností s 

číslem …….……………….  

V rámci úvěrové smlouvy mi byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ……………..,- Kč 

za účelem financování zboží pořízeného na základě smlouvy kupní.  

V zákonné 14 denní lhůtě na rozmyšlenou, poté co jsem se přesvědčil o nevýhodných 

podmínkách kupní smlouvy, jsem se rozhodl využít svého práva na odstoupení. V souladu se 

zněním občanského zákoníku jsem od kupní smlouvy dne ……………… písemně odstoupil. 

Mé odstoupení bylo společnosti…………………….. doručeno dne ……………… (viz. doklad 

z pošty – dodejka).  

Úvěrová smlouva č. …………………….ze dne ……………… je tzv. vázaným úvěrem ve 

smyslu § 14, odst. 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a tudíž zaniká spolu se 

zánikem smlouvy hlavní – tj. kupní smlouvy. 

Tímto Vám tedy oznamuji, že úvěrová smlouva č. …………………….. zanikla 

dnem………………………. 

Vzhledem k tomu, že mi ze strany prodávajícího, tj. společnosti………………………dosud 

nebyla vrácena kupní cena, nejsem aktuálně povinen vrátit Vám poskytnuté peněžní prostředky 

jako věřiteli (§ 14, odst. 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru). 

Jakmile mi budou peněžní prostředky vráceny, bez zbytečného odkladu je převedu na Váš 

bankovní účet č. ……………………………….  

 

S pozdravem  

..............................................  



Vlastnoruční podpis 

……………………………….(Jméno a příjmení) 

……………………………… (Adresa) 

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

 

Přílohy:  

- Kopie kupní smlouvy 

- kopie úvěrové smlouvy 

- kopie odstoupení od kupní smlouvy 

- doklad z pošty 


