
SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. ...... 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y 

obchodní společnost Rerum Finance, s.r.o. 

IČO: 03210235 

se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 

228845, 

zastoupena Irynou Limarenkovou jednatelem, 

Číslo bankovního účtu: 267662767/0300 

kontaktní e-mail: info@rerum.cz, 

kontaktní telefon: 226 288 088 

(dále jen jako „Úvěrující“) 

a 

pan/paní ......, 

rodné číslo ......, 

trvale bytem ......, ......, 

číslo bankovního účtu: ......, 

kontaktní e-mail: ......, 

kontaktní telefon: ......, 

(dále jen jako „Úvěrovaný“) 

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě 

jako „smluvní strana“) 

tuto 

SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

 

v souladu s ustanovením § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

(dále jen jako „Smlouva“) 

I. Úvodní ustanovení a prohlášení Úvěrovaného 

1.1. Touto smlouvou se Úvěrující zavazuje, že Úvěrovanému poskytne na jeho 

požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do výše ...... Kč (dále též 

jen „Úvěr“), a Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu 

vrátit a zaplatit Úvěrujícímu úroky, a to vše na základě této Smlouvy a za podmínek 

v ní stanovených. 



1.2. Smluvní vztah mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím se řídí touto Smlouvou a 

příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru. Nedílnou součástí této Smlouvy je také Sazebník dostupný 

na www.rerum.cz (dále jen jako „Sazebník“). 

II. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy jsou závazky smluvních stran specifikované v čl. 1.1. 

této Smlouvy. Smluvní strany si sjednávají následující základní podmínky Úvěru: 

2.1.1. Druh Úvěru: Úvěr je nezajištěným, bezhotovostním úvěrem 

s pravidelným splácením úroků a s možností opakovaného čerpání splacené 

části úvěru (revolvingový úvěr). 

2.1.2. Účel úvěru: Úvěr je Úvěrujícím poskytován bez konkrétního účelu. 

2.1.3. Výše úvěru (úvěrový limit): Úvěrující se zavazuje poskytnout 

Úvěrovanému peněžní prostředky do výše úvěrového limitu až ...... Kč (dále 

jen jako „Limit“). 

2.1.4. Den poskytnutí úvěru: Smluvní strany si ujednávají, že Úvěr ve výši 

Limitu bude Úvěrovanému poskytnut dne ....... Opakované čerpání smí 

Úvěrovaný činit v souladu s čl. 3.1 této Smlouvy. 

2.1.5. Doba trvání Úvěru: Úvěr je Úvěrovanému poskytnut na dobu 

neurčitou. Smlouva o Úvěru trvá do doby úplného splacení jistiny 

Úvěrovaným. 

2.1.6. Úroková sazba: Smluvní strany si sjednávají, že Úvěr bude úročen 

úrokovou sazbou ve výši 40 % p. m. (měsíčně). 

2.1.7. Způsob splácení: Úvěrovaný splácí každý měsíc, a to vždy nejpozději 

k ....... dni v měsíci (dále jen jako „Den splatnosti“), úrok přirostlý za uplynulé 

období. Jistinu Úvěru může Úvěrovaný splatit zcela nebo zčásti kdykoli 

během trvání Smlouvy. 

2.1.8. Variabilní symbol pro splácení: Úvěrovaný se zavazuje platby na 

Úvěr provádět ve prospěch bankovního účtu uvedeného v hlavičce Smlouvy 

nebo na jiný bankovní účet, který mu bude Úvěrovaným písemně sdělen (dále 

jen „Bankovní účet Úvěrujícího“), a u každé platby uvést variabilní 

symbol ....... 

2.1.9. Roční procentní sazba nákladů: Sjednané náklady na Úvěr 

odpovídají roční procentní sazbě ve výši ...... %. Výpočet RPSN je založen na 

předpokladu, že Úvěrovaný bude pravidelně ke Dni splatnosti hradit splátky 



Úroku, Celková částka k úhradě bude splacena podle příkladu v čl. 2.1.10, a 

že Věřitel a Klient splní řádně a včas své povinnosti. Do výpočtu RPSN byly 

zahrnuty veškeré údaje uvedené v tomto článku. 

2.1.10. Celková částka k úhradě: Celková částka k úhradě se skládá z Výše 

úvěru podle čl. 2.1.3 a úroku podle čl. 2.1.7, a odvisí tak od doby, po kterou 

bude Úvěrovaný úvěr čerpat, a způsobu splácení.  

III. Čerpání Úvěru 

3.1. Úvěr má podobu tzv. revolvingového úvěru. Smluvní strany se dohodly, že 

Limit bude Úvěrovanému poskytnut dne ....... Úvěrovaný může po celou dobu trvání 

Smlouvy žádat o poskytnutí prostředků opakovaně, ovšem vždy pouze tak, aby 

celková výše jistiny poskytnuté na základě této Smlouvy dosahovala maximálně 

výše Limitu. O opakované čerpání úvěru požádá prostřednictvím webové aplikace 

dostupné na webových stránkách Úvěrujícího na adrese www.rerum.cz, nebo 

písemnou žádostí zaslanou na e-mailovou adresu Úvěrujícího info@rerum.cz nebo 

telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu Úvěrujícího. Žádost je Úvěrovaný 

oprávněn podat pouze v případě, že se nenachází v prodlení s plněním závazků vůči 

Úvěrujícímu. 

3.2. Úvěrující je oprávněn Úvěrovanému z objektivních důvodů ukončit oprávnění 

čerpat Úvěr. Objektivními důvody jsou například, nikoli však výlučně, situace, kdy: 

a) bylo vůči Úvěrovanému zahájeno soudní řízení, jehož předmětem je 

úpadek Úvěrovaného nebo jeho hrozící úpadek a způsob jeho řešení, 

b) Úvěrovaný je v prodlení s plněním povinností vůči Úvěrujícímu; nebo 

c) Úvěrovaný jinak podstatně porušil podmínky Smlouvy. 

3.3. Pokud Úvěrující schválí žádost Úvěrovaného o opakované čerpání podle čl. 3.1, 

poskytne Úvěrovanému peněžní prostředky formou bezhotovostního převodu na 

bankovní účet Úvěrovaného uvedený v této Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 7 dnů od doručení žádosti Úvěrovaného Úvěrujícímu. 

IV. Úrok a další náklady Úvěru 

4.1. Úvěrovaný se zavazuje vrátit Úvěrujícímu poskytnutý Úvěr a zaplatit sjednaný 

úrok ve výši podle čl. 2.1.6. 

4.2. V případě prodlení Úvěrovaného s plněním, tj. s vrácením poskytnutého Úvěru 

nebo placením sjednaného smluvního úroku, je Úvěrovaný povinen zaplatit 

Úvěrujícímu také 



a) účelně vynaložené náklady, které Úvěrujícímu vznikly v souvislosti s 

prodlením Úvěrovaného; 

b) zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem; 

a 

c) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v 

prodlení. 

4.3. Výše účelně vynaložených nákladů podle čl. 4.2, písm. a) je blíže upravena v 

Sazebníku. 

V. Splácení Úvěru 

5.1. Úvěrovaný se zavazuje, že splatí Úvěr tak, že smluvní úrok podle čl. 2.1.6 (dále 

jen „Úrok“) bude hradit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Úroku 

přirostlého za období od předcházejícího Dne splatnosti, a to vždy ke Dni splatnosti 

a jistinu splatí Úvěrovaný nejpozději ke dni ukončení této Smlouvy (dále 

jen „Termín splatnosti“), to vše vždy formou bezhotovostního převodu na 

Bankovní účet Úvěrujícího. Úvěrovaný vrátí Úvěrujícímu poskytnuté finanční 

prostředky v době dohodnuté v této Smlouvě, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o 

vrácení požádán. 

5.2. V případě, že nastane Den splatnosti nebo Termín splatnosti (Úvěrovaný je 

povinen uhradit splatné Úroky, případně splatnou jistinu nebo její část) a 

Úvěrovaným zaplacená částka nestačí na úhradu splatné částky, pak Úvěrující 

započítá částku v následujícím pořadí: účelně vynaložené náklady na vymáhání 

jakékoliv částky; smluvní pokuta; úrok z prodlení; smluvní úrok a jistina Úvěru. 

5.3. Dnem zaplacení Úroku, jistiny nebo její části nebo jiného plnění Úvěrovaným, 

se rozumí den připsání platby na Bankovní účet Úvěrujícího. 

5.4. Plní-li Úvěrovaný na Smlouvu dříve než v Den splatnosti, bude poskytnuté 

plnění započteno na Úroky již vzniklé a na ty budoucí Úroky, které jsou splatné 

v Den splatnosti. Chce-li Úvěrovaný započíst poskytnutou částku na úmor části 

jistiny namísto úmoru budoucích Úroků, je povinen Úvěrujícího o takové 

skutečnosti uvědomit, a to písemně (e-mailem) alespoň jeden (1) pracovní den před 

poskytnutím plnění. 

5.5. Má-li Úvěrovaný v úmyslu splatit celý Úvěr, uvědomí o takové skutečnosti 

Úvěrujícího prostřednictvím klientské zóny na webových stránkách www.rerum.cz, 

případně e-mailem nebo telefonicky, a to předtím, než zadá příkaz k provedení 

platby ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího. 



5.6. Pokud Úvěrovaný Úvěr zcela splatí dříve než v Den splatnosti, a takovým 

plněním zaplatí také Úroky, které v den splacení Úvěru ještě nebyly splatné, má 

Úvěrovaný právo na vrácení částek, které zaplatil na tyto Úroky, jež ještě nebyly 

splatné, a to na základě písemné žádosti doručené Úvěrujícímu. Úvěrující je 

oprávněn částku, kterou takto Úvěrovanému vrací, ponížit o účelně vynaložené 

náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou (zejména administrativní náklady a 

náklady na provedení transakce), a to ve výši 200,- Kč. 

VI. Zesplatnění Úvěru 

6.1. Úvěrující je povinen plnění na tuto Smlouvu platit řádně a včas. 

6.2. Úvěrující a Úvěrovaný se dohodli, že v případě prodlení Úvěrovaného po dobu 

dva kalendářní měsíce nebo delší, se bez dalšího stává splatný celý dluh (tj. 

nesplacená jistina, nesplacený Úrok a veškeré sankce z prodlení podle čl. 4.2.). 

6.3. Úvěrující a Úvěrovaný se dohodli, že Úvěrující je dále oprávněn jednostranně 

požadovat okamžité splacení celého dluhu v níže uvedených případech: 

a) dojde-li k porušení smluvní povinnosti Úvěrovaného uvedené v této 

smlouvě; 

b) vyjde-li najevo, že Úvěrovaný uvedl při uzavírání Smlouvy nebo v průběhu 

jejího trvání nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje 

zamlčel; 

c) vyjde-li najevo, že Úvěrovaný používá Úvěr k jinému než sjednanému 

účelu. 

6.4. V případě zesplatnění Úvěru je Úvěrovaný povinen vrátit poskytnuté peněžní 

prostředky, nesplacený Úrok a veškeré sankce z prodlení podle čl. 4.2. 

VII. Trvání Smlouvy 

7.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu do úplného splacení Úvěru. K ukončení 

Smlouvy dojde tak, že: 

a) Úvěrující zcela splatí Úvěr, tj. poskytnuté finanční prostředky včetně všech 

přirostlých Úroků a případných sankcí z prodlení; nebo 

b) Úvěrující Smlouvu vypoví, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba 

v takovém případě činí dva (2) kalendářní měsíce ode dne doručení výpovědi 

Úvěrovanému. Výpověď smí Úvěrující odeslat Úvěrovanému také e-mailem, 

přičemž v takovém případě se výpověď považuje za doručenou první 

pracovní den následující po odeslání výpovědi Úvěrujícím. 



VIII. Právo a odstoupení od Smlouvy 

8.1. Úvěrovaný je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 

14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

8.2. Písemné odstoupení od Smlouvy musí Úvěrovaný zaslat na adresu Úvěrujícího 

uvedenou v úvodu této Smlouvy, případně na jinou adresu sdělenou Úvěrujícím 

Úvěrovanému. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení 

od Smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty. 

8.3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Úvěrovaný povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení od Smlouvy, formou 

bezhotovostního převodu na Bankovní účet Úvěrujícího vrátit Úvěrujícímu jistinu 

úvěru, kterou Úvěrovaný čerpal, a úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu 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. Nebude-li jistina společně 

s příslušným úrokem připsána na Bankovní účet Úvěrujícího ve stanoveném 

termínu, bude odstoupení od Smlouvy považováno za neplatné. 

8.4. Úvěrovaný je oprávněn kdykoliv vypovědět tuto Smlouvu. Výpovědní doba činí 

jeden měsíc a počíná běžet doručením výpovědi Úvěrovaného Úvěrujícímu. 

8.5. Úvěrující je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v písemné formě, a to v listinné 

podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná 

běžet okamžikem doručení výpovědi Úvěrovanému. 

IX. Prohlášení a potvrzení Úvěrovaného 

9.1. Úvěrovaný prohlašuje, že Úvěrujícímu před uzavřením této Smlouvy poskytl 

úplné, pravdivé a přesné údaje nezbytné pro posouzení úvěruschopnosti 

Úvěrovaného splácet poskytnutý Úvěr a že je plně svéprávný pro uzavření této 

Smlouvy a je schopen Věřiteli splatit Úvěr spolu s Úrokem na základě podmínek 

stanovených v této Smlouvě. 

9.2. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením této 

Smlouvy poskytnuty veškeré předsmluvní a další informace ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a že informace a údaje 

obsažené v této Smlouvě odpovídají poskytnutým předsmluvním informacím. 

Úvěrovaný nežádá další vysvětlení těchto informací od Úvěrujícího. 

9.3. Úvěrovaný se zavazuje informovat Úvěrujícího o jakékoliv nepříznivé změně 

ve své finanční situaci, o změně adresy svého bydliště anebo o jakékoliv jiné změně 

skutečností jím uvedených při uzavření této Smlouvy. Dále se zavazuje, že nepoužije 

na splacení Úvěru a Úroku finanční prostředky pocházející z trestné činnosti. 



Rovněž se zavazuje neučinit nic, co by ve svém důsledku mohlo negativním 

způsobem ovlivnit splacení Úvěru a Úroku Úvěrujícímu. 

9.4. Úvěrovaný potvrzuje, že má bydliště v zemi, která je členským státem Evropské 

unie, a není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Při jakékoliv změně tohoto stavu bude Úvěrujícího bezodkladně 

informovat. 

9.5. Úvěrovaný prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy nenachází v úpadku 

ani v hrozícím úpadku, jak jsou definovány zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, že na jeho majetek nebyl ke dni uzavření této Smlouvy prohlášen konkurz. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Úvěrovaný není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy jako celku na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

Úvěrujícího. Úvěrující je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy bez omezení a na jakoukoliv třetí osobu a Úvěrovaný dává výslovný 

souhlas s tímto postoupením. 

10.2 Úvěrovaný má právo po dobu trvání této Smlouvy obdržet kdykoliv bezplatně 

tabulku umoření, o kterou může zažádat pouze písemně, a to na adrese Úvěrujícího 

uvedené v úvodu této Smlouvy. Úvěrující zašle Úvěrovanému tabulku umoření do 

pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení takové žádosti. 

10.3 Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí výlučně českým právem 

a právním řádem České republiky. 

10.4 Případný spor mezi Úvěrujícím a Úvěrovaným vyplývající z této Smlouvy je 

možné řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra postupem podle zákona 

č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení 

zahájeném na návrh Úvěrovaného. 

10.5 Orgánem dohledu nad činností Úvěrujícího je Česká národní banka se sídlem 

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

10.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, 

neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této 

Smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným 

ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co 

nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou Smluvních stran v den 

uzavření této Smlouvy. 



10.7 Úvěrovaný potvrzuje, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetl a 

porozuměl všem jejím ustanovením, a že tato Smlouva představuje jeho svobodnou 

vůli a nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, pod hrozbou, nátlakem 

nebo v tísni. Úvěrovaný dále potvrzuje, že Úvěrující vůči Úvěrovanému splnil 

veškeré informační povinnosti, které mu vyplývají z příslušných právních předpisů. 

10.8 Osobní údaje Úvěrovaného budou zpracovány na základě plnění právní 

povinnosti (ze zákona povinně zpracovávané údaje) a také na základě právního titulu 

plnění smlouvy. 

10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami 

či osobami, které jsou oprávněny za Smluvní strany Smlouvu podepsat, a uzavírá se 

na dobu neurčitou. Podpisem smluvní strany se v případě Úvěrovaného rozumí také 

potvrzení souhlasu se zněním smluvní dokumentace verifikačním SMS kódem 

v žádosti o Úvěr. 

 

Tato Smlouva byla uzavřena dne ...... 

za Úvěrujícího: 

 

 
____________________________ 

Iryna Limarenko, jednatel 

Rerum Finance, s.r.o. 

za Úvěrovaného: 

 

 

 

 

____________________________ 

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

 


