
Formulář pro posouzení úvěruschopnosti 
ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen "Zákon") 

verze v_01

Osobní údaje Zájemce: Zájemce 2: 

jméno a příjmení 

bytem 

r.č. / nar.

manželé 

povolání/profese 

zaměstnavatel 

Průměrné měsíční příjmy (v Kč) 

příjmy ze závislé činnosti* 

příjmy OSVČ ** 

ostatní příjmy *** 
příjmy z budoucího prodeje 
majetku**** 
* uveďte průměrný čistý měsíční příjem vypočtený za posledních 6 měsíců
** uveďte výsledek výpočtu (řádek 41 mínus řádek 71) z daňového přiznání DPFO za poslední účetní období, za které bylo přiznání
podáno. Tento výpočet dále snižte o výsledek vyúčtování odvodů OSSZ a zdravotního pojištění. Konečný výsledek vydělte výsledek 12.
Pozn. náklady zohledněné v řádku 54 daňového přiznání neuvádějte, ale zahrňte je do pravidelných závazků, příp. jiných nákladů
uvedených dále.
*** uveďte příjmy nezohledněné v daňovém přiznání DPFO za poslední uzavřené účetní období a vydělte výsledek 12.
**** vyplňte pouze, pokud budete splácet úvěr ze zpeněžení prodejem svého majetku

Doložení příjmů: 
příjmy ze závislé činnosti - potvrzení zaměstnavatele o průměrné mzdě / platu za posledních 6 měsíců 
příjmy OSVČ - daňové přiznání za poslední účetní období, za které bylo přiznání podáno 
ostatní příjmy - daňové přiznání za poslední účetní období, za které bylo přiznání podáno 

ANO NE



podrobnosti k budoucímu prodeji 
majetku: 

Poznámka k příjmům / rozhodující 
majetkové poměry: 

Průměrné měsíční náklady: 

Bydlení 
bydlení*: vlastní  / nájem       / jiné vlastní        / nájem        / jiné 
náklady na bydlení**: 

* zaškrtněte správnou možnost (pokud sdílí zájemce a zájemce2 společnou domácnost vyplňte jen jednou a u zájemce2 proškrtněte)
** uveďte souhrnný náklad na bydlení včetně nákladů na služby, fond oprav (pokud sdílí zájemce a zájemce2 společnou domácnost
vyplňte jen jednou a u zájemce2 proškrtněte)

vyživované osoby* 

počet osob žijících ve společné 
domácnosti: 

počet vyživovaných osob: 

* uveďte i zájemce2, je-li vyživovanou osobou, specifikujte vztah k vyživovaným osobám (děti, zletilé děti, manžel, partner, rodiče,
atd.)



pravidelné závazky: 
úvěry/leasingy*: 

stavební spoření*: 

pojištění/spoření*: 

* uveďte souhrnně průměrné měsíční výdaje na danou složku nákladů / je-li náklad hrazen na jiné než měsíční bázi, uveďte průměr
vypočtený na jeden kalendářní měsíc. Uveďte jména věřitelů.

Jiné náklady 
jiné náklady / závazky*: 

závazky po splatnosti*: 

poznámka k nákladům*: 

* uveďte souhrnně průměrné měsíční výdaje na danou složku nákladů / je-li náklad hrazen na jiné než měsíční bázi, uveďte průměr
vypočtený na jeden kalendářní měsíc. Uveďte jména věřitelů.



Exekuční či jiná řízení o výkonu 
rozhodnutí*: 

Insolvenční řízení*: 

* uveďte veškerá proti Vám zahájená řízení za poslední tři roky s jejich popisem a specifikací v jakém jsou stavu.

1. Souhlasím, aby Věřitel:
a) zpracovával mé osobní údaje zejména v rozsahu jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, e-mail,
mobil, číslo a platnost občanského průkazu ČR, číslo/platnost dalšího dokladu, adresu trvalého bydliště,
adresu současného místa pobytu (včetně data počátku pobytu), pevnou telefonní linku, způsob bydlení,
rodinný stav, počet vyživovaných dětí, profesi, zaměstnavatele, název, IČO, adresa, datum nástupu
do zaměstnání, telefonní číslo do zaměstnání), čistý příjem, náklady na bydlení, další příjmy a závazky, údaje
o partnerovi (jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození, čistý příjem), a dále všechny mé osobní
údaje, které jsem mu sdělil nebo sdělím, a které Věřitel získal či získá v souvislosti s žádostí, uzavřením
a plněním či neplněním smlouvy o úvěru;
b) uvedené údaje ověřil;
c) předal v nezbytném rozsahu k plnění práv a povinností z úvěru mé osobní údaje třetí osobě;
d) zpracovával a poskytoval mé údaje v rámci plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
2. Souhlasím, aby Věřitel získával informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti.

Zájemce je povinen poskytovat údaje pro posouzení jeho úvěruschopnosti pravdivě a úplně. Zájemce je 
povinen poskytnuté údaje doložit potřebnými listinami a není-li jich, pak potvrzuje níže svým podpisem 
správnost jím postihnutých údajů. Zájemce se seznámil s Postupy a pravidly nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru v aktuálním znění. 

V …………………… dne …………………….. V …………………… dne …………………….. 

_____________________________ _____________________________ 
Zájemce Zájemce2 



Některá pravidla posouzení úvěruschopnosti: 
    
     
Věřitel posuzuje úvěruschopnost ve smyslu Zákona a dokumentu přijatého Věřitelem nazvaného Postupy a 
pravidla nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru v aktuálním znění. 

Věřitel posuzuje úvěruschopnost dle údajů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, jakož i z údajů 
poskytnutých zájemcem.   

Věřitel posoudí úvěruschopnost posouzením rozdílu příjmů a výnosů zájemce se zohledněním vyživovací 
(zaopatřovací) povinnosti k třetím osobám (min. 5.000,- Kč / osoba vč. zájemce / měsíc), když výsledek 
takového rozdílu musí činit minimálně 130 % plánované měsíční splátky úvěru.  
Jsou-li bonita a splacení úvěru vázány na prodej majetku Zájemce, pak takový prodej musí být reálný v 
cenách platných v době posuzování úvěruschopnosti a musí zohlednit veškeré známé daňové a jiné náklady 
s prodejem spojené.  
Je-li proti zájemci vedeno exekuční či jiné řízení o výkonu rozhodnutí pak zájemce musí prokázat, že 
vyplacením úvěru bude takové řízení splněním vymáhaného závazku zastaveno.  
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