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O.K.V. Leasing, s.r.o. Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,
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“) tímto v souladu s ustanovením zákona č. 257/2016Sb. o spotřebitelském
úvěru (dále i jen „ZoSÚ“) jako Poskytovatel spotřebitelského úvěru a to jeho § 92 tímto v rámci svých internetových
stránek www.okv.cz zpřístupňuje:
1.1 dle § 92 odst. 1 písm. a) ZoSÚ kontaktní údaje:
O.K.V. Leasing, s.r.o.
Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21449
IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,
tel.: 560 000 023, 739 029 032,
email: data@okv.cz
www: www.okv.cz
1.2 dle § 92 odst. 1 písm. b) ZoSÚ údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění
k činnosti:
Poskytovatel byl a je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenské oprávnění k poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, kdy od 1.12.2016 do 28.2.2017 toto oprávnění vyplývá z přechodných
ustanovení ZoSÚ, kdy poskytovat spotřebitelský úvěr je oprávněn ten, kdo před nabytím účinnosti ZoSÚ byl

oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, pak může provozovat tuto činnost
na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti o udělení
oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěr, nejdéle však
do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZoSÚ, pokud byla žádost podána do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
ZoSÚ, kdy marným uplynutím lhůty k podání žádosti oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká
Oprávnění poskytovatele v současnosti zapsáno v:
- živnostenském rejstříku www.rzp.cz
- obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21449 www.justice.cz

1.3 dle § 92 odst. 1 písm. c) ZoSÚ údaje o interním mechanismu vyřizování stížností:
Poskytovatel vyřizuje stížnosti zaslané Poskytovateli v souladu se svým Reklamačním řádem tj. Pravidly pro
vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů, který je jako vnitřní předpis poskytovatele zpřístupněn a uveřejněn na
internetových stránkách www.okv.cz, nebo přímo v sídle Poskytovatele.
1.4 dle § 92 odst. 1 písm. d) ZoSÚ údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
prostřednictvím finančního arbitra:
Spory ze smlouvy o spotřebitelském úvěru lze mimosoudně řešit i prostřednictvím finančního arbitra Kancelář
finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, tel.: 257 042 070, email: arbitr@finarbitr.cz, ID datové
schránky: qr9ab9x, www.finarbitr.cz
1.5 dle § 92 odst. 1 písm. e) ZoSÚ údaje o orgánu dohledu:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, fax.: 224 412 404, Zelená linka: tel.: 800
160 170, www.cnb.cz
1.6 dle § 92 odst. 1 písm. f) ZoSÚ obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru,
včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho
úvěruschopnosti:
Poskytovatel poskytuje spotřebitelské úvěry v rozmezí od 4.000,-Kč do 20.000,-Kč, s dobou splácení 2 až 3 let
zletilým občanům České republiky, kdy spotřebitel poskytne Poskytovateli nebo Zprostředkovateli poskytovatele do
1 týdne pro účely posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
o platný občanský průkaz včetně jeho fotokopie, kterou si je Poskytovatel se souhlasem spotřebitele ponechat
o ověřovací telefonní číslo do místa bydliště spotřebitele, do jeho zaměstnání nebo k jeho příbuzným,
o doklady k potvrzení příjmu spotřebitele, kdy
 spotřebitel, který je zaměstnancem, předloží poslední výplatní pásku, kdy čistá mzda nebo plat spotřebitele
musí být nejméně ve výši 9.000,- Kč měsíčně, přičemž na mzdu či plat nesmí být prováděny žádné srážky
v rámci nařízené exekuce, nebo
 spotřebitel, který je příjemcem starobního důchodu, předloží doklad o poslední výplatě starobního důchodu
ČSSZ vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p., kdy starobní důchod spotřebitele musí být
nejméně ve výši 9.000,- Kč měsíčně, přičemž na starobní důchod nesmí být prováděny žádné srážky v rámci
nařízené exekuce, nebo
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 spotřebitel, který je příjemcem starobního důchodu, předloží doklad o posledním výměru České správy
sociálního zabezpečení, jímž byl přiznán starobního důchod nejméně ve výši 9.000,- Kč měsíčně vypláceného
na účet spotřebitele a výpis z účtu spotřebitel, na který byl starobní důchod vyplacen za poslední kalendářní
měsíc s tím, částka starobního důchodu připsaná na účet spotřebitele musí být totožná s předloženým
výměrem České správy sociálního zabezpečení, jímž byl spotřebiteli přiznán starobního důchod.
Na případ, kdy spotřebitel nepředloží výše uvedené doklady k potvrzení jeho příjmu muže být tento doklad
nahrazen dokladem třetí osoby, která jednu z výše uvedených variant splní, přičemž však v dané věci třetí osoba
musí přistoupit ke Smlouvě o úvěru jako ručitel, a podepsat ručitelské prohlášení
o předloží spotřebitel vyplněná čestná prohlášení
 o příjmech spotřebitele
 o výdajích spotřebitele
 o závazcích spotřebitele,
kdy po předložení výše uvedených dokladů a sdělení výše žádaného úvěru bude poskytovatelem posouzena
úvěruschopnost spotřebitele v souladu s Pravidly a postupy Poskytovatele pro posuzování úvěruschopnosti
spotřebitele tak, aby nebyly důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet, přičemž
posouzení bude buď kladné, kdy úvěr může být poskytnut nebo záporné, kdy úvěr poskytnut nebude
1.7 dle § 92 odst. 1 písm. g) ZoSÚ informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1 ZoSÚ:
Poskytovatel ani Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru v souvislosti s poskytováním spotřebitelského
úvěru neposkytuje spotřebiteli radu podle § 85 odst. 1 ZoSÚ
1.8 dle § 92 odst. 1 písm. h) ZoSÚ účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom,
že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen:
Poskytovatel poskytuje spotřebiteli na případ schválení Žádosti o úvěr ze strany Poskytovatele dvě základní formy
spotřebitelského úvěru v částce do 20.000,-Kč a to jako:
‐ standardní účelový úvěr na nákup zboží nebo na úhradu služeb nebo
‐ standardní neúčelový úvěr, kdy Poskytovatel poskytuje spotřebiteli „hotovost“, resp. finanční částku, která není
vázána nákup zboží nebo na úhradu služeb, kdy úvěr je spotřebitel oprávněn použít dle svého uvážení, tedy
účel jeho použití není omezen s tím, že v případě, kdy standardní neúčelový úvěr je zprostředkován
prostřednictvím Zprostředkovatele je k rukám spotřebitele převedeno 90% z Celkové výše spotřebitelského
úvěru a zbytek ve výši 10% z Celkové výše spotřebitelského úvěru je Poskytovatelem převedeno na účet
Zprostředkovatele jako Provize Zprostředkovatele
1.9 dle § 92 odst. 1 písm. i) ZoSÚ formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je
vyžadováno:
Poskytovatelem není vyžadováno zajištění spotřebitelského úvěru
1.10 dle § 92 odst. 1 písm. j) ZoSÚ příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru:
Příklad č. 1 (3 roky)
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Poplatek za uzavření smlouvy:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
RPSN :

35 460,- Kč
20 000,- Kč
36 měsíců
46,8%
2000,- Kč
985,- Kč
64,76%

Příklad č. 2 (3 roky)
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
RPSN :

31 572,- Kč
20 000,- Kč
36 měsíců
35,1%
877,- Kč
37,85%

Příklad č. 3 (2 roky)
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
Poplatek za uzavření smlouvy:
‐
RPSN :

30 456,- Kč
20 000,- Kč
24 měsíců
47,5%
1269,- Kč
2000,- Kč
73,89%
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1.11 dle § 92 odst. 1 písm. k) ZoSÚ typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem
vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele:
Poskytovatelem poskytuje spotřebitelský úvěr s pevnou roční zápůjční úrokovou sazbou, kdy výše zápůjční úrokové
sazby se pohybuje podle výše úvěru, jeho účelu jeho délky a výše splátky v rozsahu od 35,1% do 47,5%, kdy
nejběžnější typy zápůjční úrokové sazby jsou tyto:
‐ u standardního účelového úvěru v rozsahu od 35,1% do 47,5%, kdy nejčastější roční zápůjční úroková sazba
vyplývá z příkladu č. 2
Příklad č. 2
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
RPSN :

‐

31 572,- Kč
20 000,- Kč
36 měsíců
35,1%
877,- Kč
37,85%

u standardního neúčelového úvěru v rozsahu od 35,1% do 47,5%, kdy nejčastější roční zápůjční úroková sazba
vyplývá z příkladu č. 1, 3

Příklad č. 1
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Poplatek za uzavření smlouvy:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
RPSN :

35 460,- Kč
20 000,- Kč
36 měsíců
46,8%
2000,- Kč
985,- Kč
64,76%

Příklad č. 3
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
Poplatek za uzavření smlouvy:
‐
RPSN :

30 456,- Kč
20 000,- Kč
24 měsíců
47,5%
1269,- Kč
2000,- Kč
73,89%

1.12 dle § 92 odst. 1 písm. l) ZoSÚ je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně
vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru
v cizí měně
Poskytovatel neposkytuje spotřebitelský úvěr v cizí měně.
1.13 dle § 92 odst. 1 písm. m) ZoSÚ reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových
nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby
nákladů:
Příklad č. 1
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Poplatek za uzavření smlouvy:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
RPSN :

35 460,- Kč
20 000,- Kč
36 měsíců
46,8%
2000,- Kč
985,- Kč
64,76%

Příklad č. 2
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
RPSN :

31 572,- Kč
20 000,- Kč
36 měsíců
35,1%
877,- Kč
37,85%

Příklad č. 3
‐
Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
‐
Celková výše spotřebitelského úvěru:
‐
Počet splátek:
‐
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
‐
Výše měsíční splátky:
‐
Poplatek za uzavření smlouvy:
‐
RPSN :

30 456,- Kč
20 000,- Kč
24 měsíců
47,5%
1269,- Kč
2000,- Kč
73,89%
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1.14 dle § 92 odst. 1 písm. n) ZoSÚ případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů
spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou
o spotřebitelském úvěru zaplatit
Poplatek za:
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*
Ověření podpisu, nehradí-li si ho sám Zákazník

50,- Kč
30,- Kč

Za zaslání tabulky umoření, při druhé a další žádosti Zákazníka

100,- Kč

Za zaslání Obchodních podmínek, Sazebníku poplatků, při druhé a

100,- Kč

další žádosti Zákazníka
Vrácení přeplatku vyššího než 100 Kč

50,- Kč

1.15 dle § 92 odst. 1 písm. o) ZoSÚ o možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu,
četnosti a výše pravidelných splátek:
Poskytovatel poskytuje spotřebitelský úvěr v možnost tento úvěr splácet v pravidelných měsíčních splátkách po
dobu dvou (24splátek) až tří (36splátek) let, kdy výše pravidelné měsíční splátky je po celou dobu splácení stejná
a splatnost je stanovena k 20.dni dané měsíce, kdy Datum splatnosti 1. splátky je 20. den následujícího měsíce, ve
kterém byl úvěr poskytnut.
1.16 dle § 92 odst. 1 písm. p) ZoSÚ, je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení
spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové
výše spotřebitelského úvěru,
Jednotlivé splátky vedou k částečnému umořování dluhu z úvěru a tím i jistiny, kdy splácení v souladu se smlouvou
vede ke splacení celkové výše spotřebitelského úvěru
1.17 dle § 92 odst. 1 písm. q) ZoSÚ, podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru:
Spotřebitel (dále i jen (Zákazník“)) má kdykoliv právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru zcela nebo
z části (§ 117 ZoSÚ, vyplývá i z obchodních podmínek (dále i jen „OP“¨) Poskytovatele a to čl. 6.4.OP jež se cituje:
6.4 OP:
6.4 V případě částečného předčasného splacení pak platí tato další pravidla:

6.4.1 částka pro částečné předčasné splacení se musí rovnat minimálně částce odpovídající řádné měsíční splátce;
6.4.2 dochází-li k částečnému předčasnému splacení v případě, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou pohledávky vyplývající ze
Smlouvy o úvěru, musí být podmínka dle odst. 6.4.1 výše splněna bez dalšího poté, co dojde z poskytnutého plnění k
pokrytí všech aktuálních pohledávek po splatnosti
6.4.3 nedojde-li k oznámení částečného předčasného splacení nejpozději v den, kdy dojde k připsání platby částečného
předčasného splacení k účtu Poskytovatele, dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že v takovém případě k
částečnému předčasnému splacení nedochází;
6.4.4 nebude-li v oznámení o částečném předčasném splacení výslovně uvedeno, zda Zákazník částečným předčasným
splacením žádá o snížení sjednané měsíční splátky (při zachování stávající délky splácení), anebo o zkrácení splácení (při
zachování stávající výše splátky), dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že platí, že Zákazník žádá o zkrácení splácení.
V každém případě však platí, že při následném přepočtu budoucího splácení na základě částečného předčasného splácení
se Poskytovatel pro stanovení „stávající výše splátky“, příp. zachování „stávající délky splácení“ řídí těmito údaji jen
přiměřeně tak, aby k přepočtu mohlo dojít vždy za splnění podmínky, že výše všech budoucích přepočtených měsíčních
splátek bude pokud možno totožná a současně bude činit alespoň 200,00 Kč. Poskytovatel je oprávněn v případě nutnosti
se od „stávající výše splátky“, příp. od „stávající délky splácení“ přiměřeně odchýlit.
6.4.5 o provedení částečného předčasného splacení bude Zákazník Poskytovatelem informován současně se sdělením
informace o podmínkách pro další trvání a splácení úvěru vč. uvedení variabilního symbolu pro další platby; doručením /
sdělením těchto informací Zákazníkovi nově stanovené podmínky pro další trvání úvěru považují za schválené a Zákazník
se zavazuje tyto dodržovat a respektovat.
6.5 V takovém případě má Zákazník právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů,
které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Poskytovatel na případ, kdy dojde ze strany Zákazníka k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru částečně
nebo zcela, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu s předčasným splacením spotřebitelského
úvěru vzniknou (§ 117 odst. 1) až 4) ZoSÚ), kdy výše účelně vynaložených nákladů je omezena § 117 odst. 2) až
4) ZoSÚ
6.6 Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů,

které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru, přičemž
6.6.1 Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahujeli doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden
rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru a
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dále výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Zákazník zaplatil za dobu od předčasného
splacení do skončení spotřebitelského úvěru.
6.7 Náhrada nákladů definovaných výše v sobě obsahuje zejm. administrativní náklady Poskytovatele spojené s přípravou a
realizací předčasného splacení, jako je vyhotovení návrhu předčasného splacení, poštovné za odeslání návrhu, vyhotovení
dohody o předčasném splacení, poštovné za odeslání dohody apod.
6.8 K předčasnému ukončení smlouvy z důvodu jejího předčasného splacení se vyžaduje, aby Zákazník uhradil právě částku,
která bude vyčíslena Poskytovatelem pro předčasné splacení v souladu s § 117 ZoSÚ.

1.18 dle § 92 odst. 1 písm. r) ZoSÚ, případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících
z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel:
Poskytovatel nepožaduje po spotřebiteli v souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru ocenění nemovitých věcí
1.19 dle § 92 odst. 1 písm. s) ZoSÚ informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související
se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského
úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy
omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele:
Spotřebitel nemá povinnost v souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru uzavřít smlouvu o pojištění nebo o
jiné doplňkové službě, kdy spotřebitel v případě, že by byla takováto smlouva uzavírána, není omezen při uzavírání
takové smlouvy na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele.
1.20 dle § 92 odst. 1 písm. t) ZoSÚ upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se
smlouvou o spotřebitelském úvěru:
V případě nedodržení závazků dle smlouvy o spotřebitelském úvěru mohou pro Vás nastat závažné důsledky a
bude:
‐ účtován zákonný úrok z prodlení,
a) z dlužné splátky úvěru ode dne následujícího po dni stanoveném pro uhrazení příslušné splátky.
b) z neuhrazeného zůstatku úvěru ode dne následujícího po dni, ve kterém se Úvěr stane v důsledku prodlení
Zákazníka splatným.
‐ účtována smluvní pokuta,
a) na každý jednotlivý případ, kdy se dostanete do prodlení se zaplacením dohodnuté splátky úvěru či její části,
ve výši 0,1% denně z dlužné splátky úvěru a to za každý den prodlení, kdy dlužnou splátkou úvěru je
míněna každá jednotlivá splátka nebo i její část, se kterou se dostanete prodlení
b) v případě, kdy se Úvěr stane v důsledku prodlení Zákazníka splatným ve výši 0,1% denně
z neuhrazeného zůstatku úvěru a to za každý den prodlení.
c) na každý jednotlivý případ, kdy se dostanete do prodlení se zaplacením dohodnuté měsíční splátky úvěru ve
výši 499,-Kč za předpokladu, že úvěr z důvodu Vašeho prodlení není splatný a souhrn takto uplatněných
smluvních pokut v rámci kalendářního roku, v němž nebo v jehož části jste byl v prodlení se zaplacením
příslušné měsíční splátky je nižší než 3.000,- Kč,
kdy platí, že souhrn všech smluvních pokut uplatněných ze strany nepřesáhne součin čísla 0,5 a Celkové výše
spotřebitelského úvěru a nebude výší než 200.000,-Kč
‐ účtována náhrada účelně vynaložených nákladů,
které mu vznikly v souvislosti s prodlením Zákazníka, kdy se jedná zejména o: poplatky za upomínky a přiměřené
náklady na vymáhání. Účelně vynaložené náklady jste povinen uhradit nejpozději do 1 měsíce po odeslání výzvy
k náhradě účelně vynaložených nákladů ze strany Poskytovatele k rukám Zákazníka

Datum 1.12.2016

Žďár nad Sázavou

O.K.V. Leasing, s.r.o.

Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,

Zastoupená jednatelem
Pavlem Ondrou (podpis):
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