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uzavřena dne                                                                                                                   podpis Zákazníka 

O.K.V. Leasing, s.r.o.     
Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 
IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,  
tel.: 560 000 023, 739 029 032, data@okv.cz, www.okv.cz, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21449 
(dále i jen „Poskytovatel“ nebo i jen „O.K.V.“)  

 

Platnost tiskopisu od 1.7.2019 Žádost/Smlouva o spotřebitelském úvěru
 
 

Smlouva o spotřebitelském úvěru  Číslo smlouvy: (variabilní symbol): 
uzavřená dle ust. § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   

a  zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru 
Schránka zákazníka a její internetová adresa: 
https://www.okv.cz/index.php/pro-zakazniky 

(dále i jen „Smlouva o úvěru“) přístupové jméno: heslo: 
      
Úvěrovaný (nebo i jen „Zákazník“):    
Jméno:  Příjmení:  IČO:  
Rodné číslo:  Číslo OP:  Platnost OP do:  
Telefon:  Email:  Číslo účtu:  
 Trvalá adresa:     
Ulice:  Město:  PSČ:  
 Současná adresa:     
Ulice:  Město:  PSČ:  
Další údaje o Zákazníkovi:     
Státní občanství:      
Čistý měsíční příjem:  Rodinný stav:  Počet vyživ. osob  
Příjem domácnosti:  Druh bydlení:    
Výdaje na bydlení:  Splátky dalších úvěrů:    
      
Zaměstnavatel Zákazníka:     
Firma:  IČ:  Telefon:  
     
Manžel/ka  Zákazníka:     
Jméno:  Příjmení:  Rodné číslo:  
Ručitel/ka        
Jméno:  Příjmení:  Rozená:  
Rodné číslo:  Číslo OP:  Platnost OP do:  
Telefon:  Email:    
 Trvalá adresa:     
Ulice:  Město:  PSČ:  
 Současná adresa:     
Ulice:  Město:  PSČ:  

*) nehodící se škrtněte 
Specifikace spotřebitelského úvěru: Standardní neúčelový úvěr nepřímý  
 
S 

Účel úvěru: Provize Zprostředkovatele hrazená Poskytovatelem na pokyn 
Zákazníka přímo zprostředkovateli (jde-li o neúčelový úvěr nepřímý)

Datum první splátky:  
(do 20. dne následujícího měsíce od podpisu Smlouvy o úvěru) 

finance    
 
Celková výše  
spotřebitelského úvěru: 

Zprostředkovatel ANO Délka splácení (počet měsíčních splátek): 
(každá další splátka je splatná do 20. dne následujícího měsíce)  

Výše splátky: Četnost plateb: Počet splátek Datum posled. splátky:  
  měsíčně   
 
Celková částka, kterou Zákazník uhradí -  
CELKOVÁ CENA ÚVĚRU: 

 
 

RPSN: 

Zákonný úrok 
z prodlení (p.a.), ke dni 

uzavření Smlouvy o úvěru 

     
Zápůjční úroková sazba: 

roční  denní v Kč 
     
  

Způsob úhrady úvěru (z účtu/složenkou): 
Splátky poukazujte na bankovní účet číslo:      178200122/0300  
s variabilním symbolem, kterým je výše uvedené číslo smlouvy. 
 
 

Číslo účtu Zákazníka, nebo účtu, na který budou poukázány peněžité prostředky od O.K.V. (dále i jen „Účet Zákazníka“): 
   

Podpisem této části Smlouvy o úvěru čestně prohlašujete, že všechny údaje týkající se Vašich zdrojů a výše Vašeho příjmu, jakož 
i Vaší celkové finanční situace jsou pravdivé. K datu první splátky a ke dni následujících splátek uvedených v této smlouvě musí 
být měsíční splátky už připsané na účet Poskytovatele, jinak jste v prodlení s úhradou splátek. 

17,30 Kč42 000 Kč
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Místo pro ověřovací doložku podpisu Zákazníka: 
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I. Zákazník a Poskytovatel se dnešního dne na základě Žádosti Zákazníka 
uvedené na první straně této Smlouvy o úvěru (dále i jen „Žádost“) 
dohodli na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále i jen 
„Smlouva o úvěru“), kdy Zákazník tímto žádá Poskytovatele o 
poskytnutí peněžitých prostředků (dále i jen „Peněžité prostředky“ 
nebo i jen „Úvěr“) v částce Celkové výše spotřebitelského úvěru 
uvedené v Žádosti a v jeho prospěch a v souladu s touto Smlouvou o 
úvěru se Zákazník Poskytovateli zavazuje poskytnuté Peněžité 
prostředky Poskytovateli vrátit a zaplatit mu dle této Smlouvy o úvěru 
sjednané úroky, kdy roční Zápůjční úroková sazba byla mezi 
Poskytovatelem a Zákazníkem dohodnuta ve výši uvedené v Žádosti, 
jakož se zavazuje uhradit Poskytovateli i poplatky, které jsou dle 
Smlouvy o úvěru s Úvěrem spojené, případně v souvislosti s Úvěrem a 
Smlouvou o úvěru teprve vzniknou, jakož i případně. Obdobně se 
Zákazník Poskytovateli zavazuje uhradit i smluvní pokutu a/nebo 
smluvní pokuty, které dle Smlouvy o úvěru teprve vzniknou. 
Zákazník je srozuměn zejména s povinností uhradit Poskytovateli řádně 
a včas poskytnuté finanční prostředky způsobem a za podmínek 
uvedených v této Smlouvě o úvěru. Zejména je tedy Zákazník povinen 
uhradit Poskytovateli CELKOVOU CENU ÚVERU uvedenou v Žádosti, 
a to v podobě pravidelných měsíčních splátek, kdy v Žádosti je mezi 
smluvními stranami zejména dohodnuta:  
- výše jednotlivé měsíční splátky, který vyplývá a je uvedena v 

Žádosti jako Výše splátky a dále  
- celkový počet splátek, který vyplývá a je uveden v Žádosti jako 

Počet splátek a dále 
- četnost plateb, která vyplývá a je uvedena v Žádosti jako Četnost 

plateb, kdy je dohodnuto, že jednotlivé splátky budou hrazeny 
pravidelně, a to v podobě pravidelných měsíčních splátek, tedy 
měsíčně a dále 

- splatnost 1. splátky, která vyplývá a je uvedena v Žádosti jako 
Datum první splátky a dále 

- Zápůjční úroková sazba, která vyplývá a je uvedena v Žádosti jako 
Zápůjční úroková sazba, a dále 

- Provize Zprostředkovatele, která vyplývá a je uvedena v Žádosti 
jako Provize Zprostředkovatele hrazená Poskytovatelem na 
pokyn Zákazníka přímo zprostředkovateli (dále i jen 
„Provize Zprostředkovatele¨), 

přičemž zákonný úrok z prodlení,  který je uveden v Žádosti jako 
Zákonný úrok z prodlení (p.a.) ke dni uzavření Smlouvy o úvěru, je 
toliko a jen informativním údajem o výši zákonného úroku z prodlení 
ke dni uzavření Smlouvy o úvěru, a tedy nikoliv jeho dohodnutou výší, 
kdy jednotlivé pravidelné měsíční splátky se Zákazník zavazuje hradit 
Poskytovateli bankovním převodem na základě trvalého příkazu, nebo 
poštovní poukázkou nebo vkladem na bankovní účet Poskytovatele tak, 
že tyto pravidelné měsíční splátky jsou splatné vždy do 20. dne 
daného měsíce na bankovní účet Poskytovatele uvedený 
v Žádosti pod variabilním symbolem, kterým je číslo Smlouvy 
o úvěru, jak uvedeno v Žádosti v souladu se Smlouvou o úvěru, jakož 
i v Předpisu úhrad, který Zákazník obdržel při podpisu Smlouvy o úvěru, 
ve kterém je uvedeno u každé jednotlivé splátky - číslo splátky, datum 
splatnosti a její výše.   

II. Zákazník souhlasí a žádá Poskytovatele, aby mu dle této Smlouvy o 
úvěru Poskytovatel poskytl Peněžité prostředky k Účelu úvěru 
uvedeného v Žádosti jako Účel úvěru a to tak, aby tyto Peněžité 
prostředky byly buď v 100 % výši, nebo ve výši, jak uvedeno níže, 
převedeny na Účet Zákazníka uvedeného v Žádosti jako Účet 
Zákazníka, kdy se jedná o účet, na který mají být Peněžité prostředky 
dle Žádosti Zákazníka Poskytovatelem poukázány.  
Zákazník tímto dává Poskytovateli na případ, kdy Poskytovatel 
Zákazníkovi Úvěr schválí, výslovný pokyn k převodu 
Peněžitých prostředků: 
a) v částce Celkové výše spotřebitelského úvěru uvedené v Žádosti na 

Účet Zákazníka dle této Smlouvy o úvěru, je-li předmětem úvěru:  
o standardní neúčelový úvěr přímý – finance, v případě, 

kdy neúčelový úvěr je poskytován přímo 
Poskytovatelem, kdy Celková výše spotřebitelského úvěru 
Poskytovatelem bude Zákazníkovi poskytnuta na Účet 
Zákazníka uvedený v Žádosti, jímž je účet zákazníka do 5 
pracovních dnů od schválení Žádosti ze strany Poskytovatele, 

b) v částce Celkové výše spotřebitelského úvěru uvedené v Žádosti, 
je-li předmětem úvěru:  
o standardní neúčelový úvěr nepřímý – finance, v 

případě, kdy neúčelový úvěr je zprostředkován 
Zprostředkovatelem, kdy Celková výše spotřebitelského 
úvěru bude Poskytovatelem Zákazníkovi poskytnuta tak, že  
- část z Celkové výše spotřebitelského úvěru, která je rovna 

rozdílu Celkové výše spotřebitelského úvěru uvedené 
v Žádosti a Provize Zprostředkovatele, bude 
Poskytovatelem Zákazníkovi poskytnuta do 5 pracovních 

dnů od schválení Žádosti ze strany Poskytovatele na Účet 
Zákazníka a 

- zbytek částky z Celkové výše spotřebitelského úvěru, tedy 
Provize Zprostředkovatele, bude Poskytovatelem 
Zákazníkovi poskytnuta do 5 pracovních dnů od schválení 
Žádosti ze strany Poskytovatele na účet Zprostředkovatele 
a to jako provize, kterou si Zákazník sjednal se 
Zprostředkovatelem, 

přičemž Úvěr je Zákazníkem čerpán okamžikem, kdy je Žádost 
Zákazníka ze strany Poskytovatele schválena.  
Za okamžik, kdy je Žádost Zákazníka ze strany Poskytovatele 
schválena se pro účely této Smlouvy o úvěru považuje okamžik, kdy 
na Účet Zákazníka uvedený v Žádosti je Poskytovatelem v případě 
neúčelového úvěru přímého odeslána a převedena Celková výše 
spotřebitelského úvěru uvedená v Žádosti, a v případě neúčelového 
úvěru nepřímého odeslána a převedena částka, která je rovna rozdílu 
Celkové výše spotřebitelského úvěru uvedené v Žádosti a Provize 
Zprostředkovatele. 
Odesláním a převedením na Účet Zákazníka se pro účely této Smlouvy 
o úvěru rozumí a je míněn okamžik, kdy jsou příslušné peněžité 
prostředky odepsány z účtu Poskytovatele ve prospěch Účtu 
Zákazníka. Smlouva o úvěru je mezi Poskytovatelem a Zákazníkem 
nebo Poskytovatelem zastoupeným Zprostředkovatelem a Zákazníkem 
uzavřena okamžikem akceptace Žádosti ze strany Poskytovatele nebo 
Poskytovatele zastoupeného Zprostředkovatelem. Mezi smluvními 
stranami je nesporné, že v případě pochybností ohledně okamžiku 
uzavření Smlouvy o úvěru mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je tímto 
okamžik, kdy je Žádost Zákazníka dle této Smlouvy o úvěru 
Poskytovatelem schválena. Poskytovatel je u neúčelového úvěru 
nepřímého povinen na účet Zprostředkovatele odeslat a převést částku 
ve výši Provize zprostředkovatele uvedené v Žádosti ve lhůtě dle této 
Smlouvy o úvěru, kdy Provize zprostředkovatele činí  
- 1.000,-Kč v případě, kdy Celková výše spotřebitelského úvěru je 

rovna nebo větší než 5.000,-Kč a je menší nebo rovna 14.999,-Kč 
- 2.000,-Kč v případě, kdy Celková výše spotřebitelského úvěru je 

rovna nebo větší než 15.000,-Kč a je menší nebo rovna 30.000,-Kč. 
Smlouva o úvěru je platná okamžikem jejího uzavření mezi Zákazníkem 
a Poskytovatelem, případně mezi Zákazníkem a Poskytovatelem 
zastoupeným Zprostředkovatelem, přičemž účinnosti Smlouva o úvěru 
nabývá okamžikem schválení Žádosti ze strany Poskytovatele. Smlouva 
o úvěru je sjednána na dobu určitou, kdy účinnost Smlouvy o úvěru 
končí dnem úplného zaplacení závazků vyplývajících ze Smlouvy o 
úvěru, tedy úhradou CELKOVÉ CENY ÚVĚRU, včetně příslušenství 
(zejména úroků, úroků z prodlení), jakož i případně vzniklých 
smluvních pokut a účelně vynaložených nákladů. 
Výjimečně, je-li předmětem úvěru hotovost Zákazník tímto žádá 
Poskytovatele, aby mu dle této Smlouvy o úvěru Poskytovatel poskytl 
Celkovou výši spotřebitelského úvěru v hotovosti a to v případě, že 
Poskytovatel Zákazníkovi Úvěr schválí, přičemž Žádost Zákazníka ze 
strany Poskytovatele je v tomto případě schválena okamžikem, kdy 
Zákazník Celkovou výši spotřebitelského úvěru uvedenou v Žádosti 
v hotovosti proti potvrzení osobně převzal, kdy přiměřeně se použije 
ustanovení této Smlouvy o úvěru pro standartní neúčelový úvěr přímý, 
tedy převzetí hotovosti Zákazníkem, je pro účely této Smlouvy o úvěru 
postaveno na roveň odeslaní z účtu Poskytovatele.  

III. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy o úvěru, 
jako její příloha, jsou: 
a) Úvěrové podmínky (dále i jen „Úvěrové podmínky“ nebo i jen 

„ÚP“), kdy odchylná ujednání ve Smlouvě o úvěru mají před zněním 
Úvěrových podmínek přednost, 

b) Formulář pro standardní informace o spotřebitelském 
úvěru (dále i jen „Formulář“), který Zákazník obdržel před 
uzavřením Smlouvy o úvěru v rámci předsmluvních informací. 

IV. Důsledky porušení povinností stran smlouvy o úvěru: 
1. Zesplatnění úvěru  

Smluvní strany se dohodly, že Úvěr, či jeho část, tj. zbytek se stane 
splatným (dále i jen „Neuhrazený zůstatek úvěru“):  
a) v důsledku porušení povinnosti Zákazníka ze Smlouvy o úvěru, 

a to uvedením nepravdivých údajů a/nebo informací v Žádosti  
a/nebo ve Smlouvě o úvěru, přičemž okamžik splatnosti 
nastává v okamžiku, kdy bylo Zákazníkovi ze strany 
Poskytovatele odesláno písemné Oznámení o zesplatnění úvěru 
z důvodu poskytnutí nepravdivých údajů a/nebo informací, 
nebo 

b) v důsledku porušení povinnosti Zákazníka ze Smlouvy o úvěru 
s výjimkou porušení povinnosti dle čl. IV. bodu 1. písm. a), d) 
Smlouvy o úvěru, přičemž v tomto případě okamžik splatnosti 
nastává v okamžiku, kdy bylo Zákazníkovi ze strany 
Poskytovatele odesláno písemné Oznámení o zesplatnění úvěru 
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z důvodu porušení některé z povinností ze Smlouvy o úvěru 
nebo 

c) okamžikem zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení na 
majetek Zákazníka nebo 

d) v důsledku porušení povinnosti Zákazníka dle Smlouvy o úvěru 
tím, že Zákazník je v prodlení s úhradou jedné splátky 
nebo jen její části, a to po dobu delší než dva měsíce, 
přičemž v tomto případě okamžik splatnosti nastává dnem, kdy 
Poskytovatel odeslal Zákazníkovi písemné Oznámení o 
zesplatnění úvěru. 

Neuhrazeným zůstatkem úvěru je tedy dosud neuhrazená část 
Celkové výše spotřebitelského úvěru (jistiny), přičemž samotný 
okamžik zesplatnění úvěru nemá vliv na splatnost již splatných, ale 
k okamžiku zesplatnění úvěru neuhrazených či částečně 
neuhrazených splátek, které jsou tedy i nadále splatné každá 
samostatně.  

2. Smluvní pokuta:  
a) Zákazník se Poskytovateli zavazuje na každý jednotlivý případ, 

kdy se dostane do prodlení se zaplacením dohodnuté splátky 
úvěru či její části, zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% denně z dlužné splátky úvěru a to za každý 
den prodlení. Dlužnou splátkou úvěru je pro účely Smlouvy o 
úvěru míněna každá jednotlivá splátka nebo i její část, se 
kterou je Zákazník v prodlení a se kterou je Zákazník po 
splatnosti. 

b) Zákazník se Poskytovateli zavazuje v případě, kdy se Úvěr 
stane v důsledku prodlení Zákazníka splatným dle čl. IV. bod 
1. Smlouvy o úvěru, zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% denně z Neuhrazeného zůstatku úvěru a to 
za každý den prodlení.  

c) Zákazník se Poskytovateli zavazuje na každý jednotlivý případ, 
kdy se dostane do prodlení se zaplacením dohodnuté měsíční 
splátky úvěru, zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
499,-Kč.  Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu 
uvedenou v předchozí větě je Poskytovatel oprávněn uplatnit 
vůči Zákazníkovi jen do okamžiku, kdy se Úvěr stane 
v důsledku prodlení Zákazníka splatným (čl. IV. bod 1. Smlouvy 
o úvěru).  

d) zrušen 
e) Splatnost smluvní pokuty: Smluvní strany se dohodly, že  

- smluvní pokuta dle čl. IV. bod 2. písm. a) Smlouvy o úvěru 
je splatná bez písemné výzvy Poskytovatele  
vždy ke konci každého kalendářního dne, ve kterém je 
Zákazník v prodlení s úhradou dlužné splátky úvěru. 

- smluvní pokuta dle čl. IV. bod 2. písm. b) Smlouvy o úvěru 
je splatná bez písemné výzvy Poskytovatele  
vždy ke konci každého kalendářního dne, ve kterém je 
Zákazník v prodlení s úhradou Neuhrazeného zůstatku 
úvěru.  

- smluvní pokuta dle čl. IV. bod 2. písm. c) Smlouvy o úvěru 
je splatná bez písemné výzvy Poskytovatele okamžikem 
prodlení Zákazníka se zaplacením dohodnuté měsíční 
splátky úvěru.  

3. Úroky z prodlení, Úroky:  
a) Zákazník se Poskytovateli zavazuje na každý jednotlivý případ, 

kdy se Zákazník dostane do prodlení s úhradou dle Smlouvy 
úvěru zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné splátky úvěru a/nebo z Neuhrazeného zůstatku 
úvěru.  

b) Výše zákonného úroku z prodlení je v souladu ustanovením § 
1970 OZ stanovena příslušným nařízením vlády, přičemž 
zákonný úrok z prodlení, který je uveden v Žádosti, je 
informativním údajem o její výši ke dni uzavření Smlouvy o 
úvěru (čl. I. bod 1. Smlouvy o úvěru). 

c) Zákazník je povinen rovněž Poskytovateli uhradit sjednané 
úroky (Zápůjční úroková sazba) dle této Smlouvy o úvěru 
z Neuhrazené jistiny do zaplacení.  

4. Náhrada účelně vynaložených nákladů: 
a) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel má na případ 

prodlení Zákazníka s plněním dluhu vyplývajícího ze Smlouvy 
o úvěru právo požadovat po Zákazníkovi náhradu účelně 
vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s prodlením Zákazníka, kdy se jedná o poplatky uvedené 
v Sazebníku poplatků uvedeném v čl. IV. bod 4. písm. b) 
Smlouvy o úvěru. 

b) Sazebník poplatků za: 
Zaslání poštovních poukázek za jednu korespondenční adresu 100,-Kč
Předčasné splacení úvěru ZDARMA
Každou písemně odeslanou upomínku pro nesplácení splátek 100,-Kč
Platby s chybným variabilním symbolem   50,-Kč
Ověření podpisu, nehradí-li si ho sám Zákazník   30,-Kč
Zaslání tabulky umoření na žádost Zákazníka     0,-Kč

Zaslání Úvěrových podmínek, při druhé a další žádosti Zákazníka 100,-Kč
Vrácení přeplatku vyššího než 100 Kč 100,-Kč
Ověření podpisu na Smlouvě o úvěru   30,-Kč

c) Zákazník je povinen tyto účelně vynaložené náklady 
Poskytovateli uhradit nejpozději do 1 měsíce po odeslání 
výzvy k náhradě účelně vynaložených nákladů ze strany 
Poskytovatele k rukám Zákazníka s výjimkou poplatku za 
Každou písemně odeslanou upomínku pro nesplácení splátek, 
který je v každém jednotlivém případě splatná okamžikem 
odeslání upomínky Zákazníkovi pro nesplácení splátek. 

d) Účelně vynaložené náklady spojené s upomínáním, za každou 
písemně odeslanou upomínku pro nesplácení splátek jsou 
vypočteny na základě skutečně provedených úkonů, kdy ke 
dni uzavření Smlouvy o úvěru je výše nákladů stanovena na 
100,-Kč za každou písemně odeslanou upomínku, přičemž 
tato částka se může v budoucnu měnit podle reálných nákladů 
vstupujících do kalkulace. 

5. Pořadí plateb: 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby Zákazníka budou 
započteny na pohledávku Poskytovatele bez ohledu na to, na jaké 
závazky byla platba Zákazníkem poukázaná, a to v následujícím 
pořadí: 1. upomínací náklady, 2 na úhradu smluvní pokuty 3. na 
nejstarší neuhrazenou splatnou splátku, 4. na úroky, 5. na úroky 
z prodlení 6. na jistinu, s čímž Zákazník níže svým podpisem 
Smlouvy a úvěru vyslovuje svůj souhlas. (viz čl. 5., 5.5 ÚP). 

V. Zákonné informace pro Zákazníka: 
1. Celková výše spotřebitelského úvěru, jakož ostatní parametry 

úvěru jsou uvedeny v Žádosti, tedy na první straně Smlouvy o 
úvěru, kdy podmínky jeho čerpání, tedy poskytnutí úvěru, jsou 
stanoveny a uvedeny v čl. II. Smlouvy o úvěru zejména písm. a),b). 

2. Poskytovatel na žádost Zákazníka poskytne Zákazníkovi bezplatnou 
informaci výpisem z účtu v podobě tabulky umoření, a to kdykoliv 
během trvání Smlouvy o úvěru. 

3. Smlouvu o úvěru nelze v souladu s § 120 ZoSÚ a čl. 12., 12.1 ÚP 
vypovědět, kdy Smlouva o úvěru je uzavřená na dobu určitou, kdy 
možnost výpovědi Smlouvy o úvěru nebyla mezi smluvními 
stranami sjednána. 
Smlouva o úvěru může být Zákazníkem ukončena  
- odstoupením od smlouvy v souladu s § 118 ZoSÚ, čl. 12., 12.2 

ÚP, kdy zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o úvěru do 
14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu a bez 
jakékoliv smluvní sankce, přičemž bližší podmínky jsou uvedeny 
v čl. 12., 12.1 ÚP. Odstoupení od Smlouvy o úvěru je třeba 
uplatnit, tedy v poslední den lhůty odeslat, písemně na adresu 
sídla Poskytovatele. Došlo-li k odstoupení od Smlouvy o úvěru, 
je Zákazník povinen Poskytovateli nejpozději do 30 dnů ode dne 
odeslání odstoupení zaplatit Poskytovateli zejména: 

- jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru, 
- úrok daný a vyplývající dle Smlouvy o úvěru, na kterou by 

Poskytovateli 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, 
kdy denní úrok činní částku uvedenou v Žádosti, tedy na 
první straně Smlouvy o úvěru jako Zápůjční úroková sazba 
denní v Kč 

- doplacením úvěru a všech pohledávek ze Smlouvy o úvěru. 
4. Zákazník je oprávněn v souladu s § 106 odst. 1 písm. q) ZoSÚ, a 

čl. 6. ÚP kdykoliv předčasně splatit zcela nebo zčásti v souladu s § 
117 ZoSÚ a čl. 6. ÚP své peněžní závazky ze Smlouvy o úvěru před 
dobou stanovenou ve Smlouvě o úvěru, přičemž bližší podmínky 
jsou uvedeny v čl. 6. ÚP.  

5. Při řešení sporů vyplývající ze Smlouvy o úvěru se Zákazník může 
obrátit na finančního arbitra, IČ:725 46 522, Legerova 1581/69, 
Praha 1, PSČ 110 00, www.finarbitr.cz 

6. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených 
zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je ve vztahu 
ke Smlouvě o úvěru Česká národní banka, IČ: 481 36 450, se 
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. 

7. V případě, že Poskytovatel v důsledku prodlení Zákazníka ze 
Smlouvy o úvěru písemně uzavře se Zákazníkem dohodu, jejímž 
obsahem je odklad platby nebo změna způsob splácení (dále i jen 
„Dohoda dle § 109“), pak tato nová smluvní ujednání ve svém 
souhrnu budou pro Zákazníka stejně výhodná jako v původní 
smlouvě o spotřebitelském úvěru, přičemž Dohoda dle § 109 musí 
obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až i), l) 
a q) ZoSÚ, přičemž pokud je Dohoda dle § 109 uzavírána mimo 
prostor obvyklý pro podnikání Poskytovatele nebo 
Zprostředkovatele, nemusí obsahovat informaci o roční procentní 
sazbě nákladů, je-li tato informace poskytnuta Zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření. 
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VI. Upozornění na ustanovení Úvěrových podmínek: 
Poskytovatel tímto výslovné upozorňuje Zákazníka na následující 
ustanovení Úvěrových podmínek a to:  
1. na čl. 5, ÚP, Splácení závazků 

5.1 Zákazník je povinen splácet své závazky z poskytnutého úvěru 
řádně a včas, v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše 
i termín a doba splatnosti jsou stanoveny ve Smlouvě o úvěru 
a ÚP. 

5.2 V případě úhrady měsíčních splátek prostřednictvím 
poštovních poukázek není jejich nedostatek důvodem pro 
neplacení splátek. 

5.3 Za okamžik úhrady plnění se považuje připsání příslušné 
částky na účet Poskytovatele uvedený v Žádosti (případně 
okamžikem fyzického doručení konkrétní částky poštovním 
ústavem Poskytovateli) pod správným variabilním symbolem. 
Zákazník je povinen jako variabilní symbol každé platby 
uvádět číslo Smlouvy o úvěru, které je uvedeno v Žádosti. 
Platba bez správného variabilního symbolu bude považována 
za neuhrazenou se všemi následky s tímto souvisejícími. 
Zákazník není oprávněn použít k úhradě svých závazků vůči 
Poskytovateli směnku nebo šek.  Zákazník není oprávněn k 
započtení, zadržení nebo snížení splátek bez výslovné 
písemné dohody s Poskytovatelem. Zákazník není oprávněn 
měnit jednostranně výši sjednané měsíční splátky.  

5.4 Zákazník je povinen Úvěr splácet do výše CELKOVÉ CENY 
ÚVĚRU uvedené v Žádosti v pravidelných měsíčních 
splátkách v dohodnuté výši, a to bankovním převodem na 
základě trvalého příkazu, nebo poštovní poukázkou nebo 
vkladem na bankovní účet Poskytovatele tak, že veškeré 
splátky jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce s tím, že 
Datum první splátky je dohodnut a uveden v Žádosti.  

5.5 Platby od Zákazníka se započítávají na pohledávku 
Poskytovatele bez ohledu na to, na jaké závazky byla platba 
Zákazníkem poukázaná, a to v následujícím pořadí: 1. 
upomínací náklady, 2 na úhradu smluvní pokuty 3. na 
nejstarší neuhrazenou splatnou splátku či její část, 4. na 
úroky, 5. na úroky z prodlení 6. na jistinu, s čímž Zákazník 
vyslovuje svůj souhlas. 

2. na čl. 7. 7.1 ÚP, Přeplatky:  
7.1 V případě, že Zákazník uhradí na účet Poskytovatele částku 

přesahující veškeré jeho závazky ze Smlouvy o úvěru, je 
Poskytovatel oprávněn použít takový přeplatek na úhradu jiné 
splatné pohledávky vůči tomuto Zákazníkovi, a nemá-li takové 
pohledávky, je Poskytovatel povinen přeplatek Zákazníkovi na 
náklady klienta vrátit, ne však dříve než po vyrovnání 
veškerých závazků Zákazníka (vč. závazků splatných v 
budoucnu), jak ze Smlouvy o úvěru, tak z příp. jiných závazků 
Zákazníka (za jiné závazky klienta se považují jakékoliv 
závazky, které nevznikly dle Smlouvy o úvěru; zejm. se za jiné 
závazky Zákazníka považují závazky z jiných právních jednání 
uzavřených mezi Zákazníkem a Poskytovatelem), není-li 
výslovně mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dohodnuto 
jinak. 

3. na čl. 12.,12.2 písm. a), b) ÚP Odstoupení od smlouvy, kdy 
se:  
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel může od Smlouvy o 
úvěru odstoupit a požadovat splacení dlužné částky ke dni účinnosti 
odstoupení od Smlouvy o úvěru: 
a) do 20-ti dnů od okamžiku platnosti Smlouvy o úvěru 

v případě, kdy  
(1) Smlouva o úvěru byla mezi Zákazníkem a 

Poskytovatelem, který nebyl zastoupen 
Zprostředkovatelem uzavřena, nebo od okamžiku, kdy  

(2) Smlouva o úvěru uzavřená mezi Zákazníkem a 
Poskytovatelem zastoupeným Zprostředkovatelem byla 
doručena Poskytovateli ke schválení 

b) kdykoliv v případě, že: 
(1) Zákazník je v prodlení s placením měsíční splátky a 

zároveň byl ze strany Poskytovatele vyzván k úhradě 
dlužných částek s lhůtou k jejich úhradě delší než 30 dnů 
nebo Zákazník porušil některou povinnost vyplývající ze 
Smlouvy o úvěru, ÚP; 

(2) Zákazník uvedl v Žádosti, Smlouvě o úvěru nepravdivé 
a/nebo neúplné údaje; 

(3) vůči Zákazníkovi bylo zahájeno insolvenční nebo exekuční 
řízení na majetek Zákazníka; 

4. na čl. 12.,12.8, 12.9 ÚP Schránka Zákazníka, Doručování,  
12.8 Schránka Zákazníka 
Pro účely doručování Zákazníkovi byla ze strany Poskytovatele 
Zákazníkovi k okamžiku účinnosti této Smlouvy o úvěru zřízena 

v rámci domény www.okv.cz, datová schránka dostupná na 
internetové adrese uvedené v Žádosti, tedy na první straně 
Smlouvy o úvěru, (dále i jen „Schránka“), do které Poskytovatel 
bude Zákazníkovi zasílat veškeré písemností související se 
Smlouvou o úvěru. Zákazník je povinen nejméně 1x za sedm 
kalendářních dnů se do Schránky přes svoje individuální přístupové 
jméno a heslo uvedené v Žádosti, tedy na první straně Smlouvy o 
úvěru, přihlásit a seznámit se s novými písemnostmi, které byly do 
Schránky ze strany Poskytovatele doručeny či uloženy. Schránka 
slouží jako informační zdroj zejména pro Zákazníka, kdy je 
koncipována jako náhledová, kdy obě smluvní strany si po 
přihlášení do Schránky mohou její obsah prohlížet, nebo tisknout, 
kdy Poskytovatel je nadán oprávněním do Schránky písemnosti 
doručovat nebo i ukládat. Schránka není ani pro jednu smluvní 
stranu editovatelná, kdy Schránku nelze po dobu trvání Smlouvy o 
úvěru uzamknout nebo smazat či jinak znepřístupnit.  
12.9 Doručování  
Smluvní strany se dohodly, že vzájemné doručování se bude 
provádět na adresu bydliště/sídla stran uvedených v záhlaví 
Smlouvy o úvěru, a to prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, zejména prostřednictvím České pošty, s.p. (dále i jen 
„Pošta“). Zákazník bude veškeré písemnosti určené Poskytovateli 
zasílat Poštou na adresu sídla Poskytovatele uvedenou v záhlaví 
Žádosti nebo v oznámení o změně adresy zaslaném Zákazníkovi ze 
strany Poskytovatele. Poskytovatel bude zasílat Zákazníkovi 
veškeré písemnosti související se Smlouvou o úvěru a určené pro 
Zákazníka v písemné nebo elektronické podobě.  
1. V elektronické podobě bude Poskytovatel zasílat Zákazníkovi 

veškeré písemnosti určené pro Zákazníka, a to zejména na:  
- na email Zákazníka, je-li uveden v Žádosti na první straně 

Smlouvy o úvěru a zároveň  
- do Schránky zřízené za tímto účelem Poskytovatelem pro 

Zákazníka (čl. 12.8 ÚP), 
přičemž na případě spornosti se za okamžik, kdy je písemnost 
v elektronické podobě Zákazníkovi doručena se považuje 
okamžik jejího odeslání Zákazníkovi. V případě doručování do 
Schránky se za okamžik doručení považuje i okamžik, kdy 
písemnost byla do Schránky doručena, uložena či jinak 
Zákazníkovi zpřístupněna.  

2. V písemné podobě bude Poskytovatel zasílat Zákazníkovi 
písemnosti, a to zejména upomínky pro nesplácení 
splátky/splátek a oznámení o zesplatnění úvěru, přičemž tyto 
písemnosti bude Poskytovatele odesílat zejména Poštou 
formou obyčejné nebo doporučené zásilky na jeho poslední 
adresu známou Poskytovateli; v případě pochybností se za 
poslední známou adresu považuje jakákoliv adresa Zákazníka 
uvedená v Žádosti, tedy na první straně Smlouvy o úvěru. V 
případě, že adresát písemnosti nebude zastižen, písemnost se 
uloží u Pošty a adresát bude Poštou obvyklým způsobem 
vyzván, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li adresát 
písemnost do 10-ti dnů od uložení, považuje se poslední den 
teto lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl. Pokud se písemnost u Pošty neukládá, považuje 
se písemnost za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla 
zásilka vracena zpět odesilateli, a to i když se adresát o tomto 
doručeni nedozvěděl. 

5. na čl. 12.,12.10 ÚP Postoupení pohledávek, kdy   
Poskytovatel je oprávněn postoupit své pohledávky ze Smlouvy o 
úvěru na třetí osoby. Zákazník není oprávněn bez písemného 
souhlasu Poskytovatele postoupit jakoukoli svou pohledávku 
vzniklou na základě Smlouvy o úvěru nebo takové pohledávky 
použít na úhradu závazků, které má vůči Poskytovateli. 

VII. Souhlas Zákazníka: 
1. Zákazník tímto dává Poskytovateli svůj výslovný souhlas k ověření 

pravdivosti Zákazníkem poskytnutých údajů, a případně také 
k ověření jeho finanční situace u třetích osob, a aby v souvislosti 
s Žádostí za účelem posouzení úvěruschopnosti Zákazníka 
Poskytovatel shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje 
Zákazníka včetně jeho rodného čísla, které jsou obsahem Smlouvy 
o úvěru, Úvěrových podmínek a jejich návrhu a všech dokladů s 
nimi souvisejících včetně těch osobních údajů, které Zákazník 
Poskytovateli sdělí i jinou než písemnou formou 

2. Kopie OP: Zákazník níže svým vlastnoručním podpisem potvrzuje, 
že Poskytovateli udělil souhlas s pořízením kopie jeho občanského 
průkazu pro účely Smlouvy úvěru, jakož i řádné identifikace 
Zákazníka.  

VIII. Povinnosti zákazníka: 
1. Zákazník je povinen písemně ohlásit společnosti veškeré změny v 

údajích uvedených ve Smlouvě o úvěru tykajících se jeho osoby, 
zejména pak změnu jména či příjmení, trvalého bydliště, 
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uvedeného telefonního čísla, kontaktní adresy, emailu, a to 
nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy k takovéto změně dojde. 
Zákazník je dále povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě hlásit 
Poskytovateli veškeré okolnosti, které mohou negativně ovlivnit 
jeho schopnost plnit jeho závazky, jakož i závazky z této Smlouvy 
o úvěru, tedy zejména veškeré změny jeho majetkových poměru.  

IX. Prohlášení Zákazníka: 
1. Zákazník současně potvrzuje a prohlašuje, že je dle svého 

prohlášení plně svéprávný ke všem právním jednáním, a že jeho 
osobní údaje uvedené výše odpovídají skutečnosti a jsou pravdivé 
a zároveň podpisem Smlouvy o úvěru prohlašuje, že pokud je 
majetek Zákazníka součástí společného jmění manželů, 
informoval manžela/manželku o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru 
a Váš manžel/Vaše manželka s tímto souhlasí. 

2. Zákazník prohlašuje a bere na vědomí, že pro posouzení jeho 
úvěruschopnosti je povinen Poskytovateli předložit a poskytnout 
informace o jeho pravidelných příjmech a výdajích, způsobu 
jakým jsou ze strany Zákazníka plněny případné existující dluhy, 
prohlášení o těchto případných dluzích, a k tomuto zejména 
poskytnout informace o jménu, příjmení, trvalém bydlišti, datu a 
místu narození, rodném čísle, tel. čísle a dále kontaktní tel. do 
místa bydliště, do místa zaměstnání, k příbuzným, včetně adresy 
a názvu zaměstnavatele, předložit platný občanského průkazu ČR, 
dokladu o pravidelném příjmu zejména ze zaměstnání, ze 
starobního důchodu, kopie výpisů z účtu Zákazníka, přičemž 
Zákazník požadované údaje a informace Zákazník Poskytovateli 
nedodá, Poskytovatel Zákazníkovi Spotřebitelský úvěr neposkytne 
a to z důvodu nemožnosti posoudit jeho úvěruschopnost, tedy 
schopnost Zákazníka řádně Úvěr dle smlouvy splácet.  

3. Zákazník výslovně prohlašuje a podpisem této Smlouvy o úvěru 
potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy o úvěru převzal jedno 
vyhotovení Formuláře, který byl vyhotoven v souladu s právními 
předpisy a že mu tyto informace byly poskytnuty bez zbytečného 
odkladu poté, co Poskytovatel posoudil úvěruschopnost Zákazníka 
na základě informací poskytnutých Zákazníkem a s dostatečným 
předstihem před uzavřením Smlouvy o úvěru resp. ještě předtím, 
než Zákazník učinil závazný návrh na uzavření této Smlouvy o 
úvěru. 

4. Zákazník výslovně prohlašuje a podpisem této Smlouvy o úvěru 
potvrzuje, že se seznámil s Úvěrovými podmínkami, kdy 
Zákazník k těmto nemá žádné výhrady a vyjadřuje svůj výslovný 
souhlas být těmito Úvěrovými podmínkami v plném rozsahu 
vázán, což níže stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, přičemž 
Zákazník prohlašuje, že obdržel jedno vyhotovení Smlouvy o 
úvěru, jedno vyhotovení Úvěrových podmínek a jedno vyhotovení 
Předpisu úhrad, což níže stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, 

kdy všechna ustanovení uvedených dokumentu jsou mu 
srozumitelná a tyto považuje za dostatečně určitá, kdy projevuje 
svůj výslovný souhlas být těmito, a to zejména Smlouvou o úvěru 
a Úvěrovými podmínkami, vázán. 

5. Zákazník, níže svým vlastnoručním podpisem, výslovně prohlašuje 
a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou, podle zákona 
č 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. 

X. Prohlášení Poskytovatele/Prohlášení Zprostředkovatele: 
1. Poskytovatel prohlašuje, že Zákazníkovi neposkytuje radu dle § 85 

ZSÚ. Zprostředkovatel, zastupuje-li Poskytovatele, prohlašuje, že 
Zákazníkovi neposkytuje radu dle § 85 ZSÚ 

XI. Ručitelské prohlášení:  
1. Je-li účastníkem této smlouvy i ručitel, pak ručitel tímto 

prohlašuje, že se seznámil se Smlouvou o úvěru, Úvěrovými 
podmínkami a Předpisem úhrad, kdy prohlašuje, že jako ručitel 
uspokojí jakoukoliv pohledávku Poskytovatele vůči Zákazníkovi 
vyplývající ze Smlouvy o úvěru, jak výše uvedeno, v případě, že ji 
neuspokojí Zákazník. 

XII. Jiná ujednání: 
1. Tato smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána v písemné 

formě s podpisy smluvních stran na téže listině, které končí 
schválením Smlouvy o úvěru ze strany Poskytovatele. Smluvní 
strany proto vylučují v rámci procesu sjednávání této smlouvy 
použití ustanovení § 1740 odst. 2 věty druhé zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ") o přijetí 
nabídky jinými slovy a dále ustanovení § 1740 odst. 3 věty první 
OZ o změně nabídky v důsledku nepodstatných dodatků nebo 
odchylek v nabídce. Smluvní strana činící nabídku této smlouvy 
tedy podle § 1758 OZ vylučuje přijetí nabídky druhou smluvní 
stranou v jiné než písemné formě s podpisy smluvních stran na 
téže listině a podle § 1740 odst. 3 věty druhé OZ rovněž tímto 
výslovně vylučuje přijetí nabídky této smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou a to i případě, že nebyly podstatně měněny podmínky 
návrhu. 

2. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě o úvěru mohou být 
činěny pouze se souhlasem obou stran a písemnou formou. 

3. Zákazník prohlašuje, že je mu známá běžná úroková sazba 
poskytovaná bankami, kdy úrok, sjednaný v této smlouvě 
považuje za přiměřený, včetně zápůjční úrokové sazby, kdy se dle 
ust. § 1793 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. nebude domáhat zrušení 
Smlouvy o úvěru z důvodu hrubého nepoměru vzájemných plnění. 

4. Poskytovatel a Zákazník podpisem Žádosti a Smlouvy o úvěru 
stvrzují svůj výslovný souhlas s celým obsahem Smlouvy o úvěru 
v rozsahu šesti stran formátu A4. 

 
Datum podpisu Smlouvy   Místo podpisu Smlouvy  

 
Označení zástupce Poskytovatele při sjednávání této Smlouvy: 

Samostatný zprostředkovatel 
Zprostředkovatel:  

místo podnikání/sídlo: 
adresa pro doručování: 

číslo účtu Zprostředkovatele: 

 
 

IČ:     
Pověřený pracovník/osoba    

(dále i jen „Zprostředkovatel)  
*Nehodící se škrtněte 

Svým podpisem uzavíráte smlouvu o spotřebitelském úvěru 
Pokud tuto Smlouvu o úvěru podepisuje i Ručitel,  

pak bere zejména na vědomí svoje prohlášení jako ručitele v čl. XI. této Smlouvy o úvěru 
 

Podpisy smluvních stran: 
O.K.V. Leasing, s.r.o.     
Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 
IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,  

Poskytovatel zastoupený 
Zprostředkovatelem (podpis): 

 Zákazník  
(podpis) 

 Ručitel: 
(podpis) 

     
 
Přílohy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o úvěru: 
1) příloha č. 1 -  Úvěrové podmínky  
2) příloha č. 2 -  Formulář pro standardní informace o spotřebitelské úvěru  
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