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BUDOVÁNÍ 

OBCHODNÍ SÍTĚ PRO 

PRODEJ MIKRO 

PŮJČEK A 

SPOTŘEBITELSKÝCH 

ÚVĚRŮ
ZKUŠENOSTI A TRENDY DNEŠNÍHO ČESKÉHO TRHU 

NEBANKOVNÍCH ÚVĚRŮ



PLATNÁ LEGISLATIVA

 REGULACE PROSTŘEDÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

SPOTŘEBITELSKÝCH ŮVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

PROBĚHLO V ROCE 2016

 Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

 Platnost od: 5.8.2016

 Účinnost od: 1.12.206



Situace před novým zákonem

 Na trhu působilo více jak 55 tisíc poskytovatelů či 

zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru

 Každý zprostředkovatel mohl zastupovat 

neomezený počet poskytovatelů

 Poskytovaly se půjčky s bezbřehými sankcemi, 

s doplňkovými, ale přesto závaznými smluvními 

informacemi psanými droboučkým písmem pod 

čarou, s rozhodčími doložkami bez uvedení 

konkrétního rozhodce

 Mikropůjčky do 5 000 Kč byly mimo zákonnou 

regulaci



Jaké změny přinesl nový zákon 

o spotřebitelském úvěru?

 Cílem novely zákona bylo zvýšení ochrany 

spotřebitelských práv - lepší orientaci v podmínkách 

úvěru

 Nově zákon postihuje také mikropůjčky do 5 000 Kč 

a hypoteční úvěry

 Poskytovatelé úvěrů také musí důsledně prozkoumat 

bonitu žadatele o úvěr a nesmí jej poskytnout 

zájemci, který přísné podmínky nesplňuje

 Novela zákona dále stanovila maximální výše sankcí 

za pozdní splátky úvěru. Celková pokuta nesmí 

překročit 50 % úvěru, nejvýše však 200 000 Kč

 Velké množství změn se týkalo nebankovních 

poskytovatelů i zprostředkovatelů půjček. Dohled 

nad nimi převzala Česká národní banka



Registrované subjekty 

poskytující či zprostředkující 

spotřebitelské úvěry 

Subjekt Počet k 16.10.2019

Nebankovní poskytovatelé 

spotřebitelského úvěru

89

Samostatní 

zprostředkovatelé 

spotřebitelského úvěru

329

Vázaní zástupci dle 

zákona o spotřebitelském 

úvěru

17229

Zprostředkovatelé 

vázaného spotřebitelského 

úvěru

1038



Samostatný zprostředkovatel x 

Vázaný zástupce

Samostatný 

zprostředkovatel
 Svou činnost vykonává pro 

jednoho i více poskytovatelů

 Jejich výhodou je možnost získat 
prostřednictvím širokých služeb tu 
nejvýhodnější půjčku. 
Spolupracují totiž s několika 
poskytovateli, a tak jsou schopni 
sjednat co nejvýhodnější úvěr. 
Mají také lepší vyjednávací 
možnosti, neboť mohou v 
případě nespokojenosti oslovit 
jiného poskytovatele

Vázaný zástupce
 Může svou činnost vykonávat 

pouze a jen pro jednu společnost

 Výhodou vázaných zástupců je 
jejich vysoká specializace na 
produkty daného poskytovatele 
půjček, maximální informovanost 
o chystaných kampaních, 
dlouhodobě pro klientsky 
založený servis



Vázané obchodní sítě x Sítě 

nebankovních brokerů

 Nový trendem v roce 2019 je vznik nebankovních 

brokerů. Jsou to samostatní zprostředkovatelé, kteří 

na sebe registrují vázané zástupce. Jejich výhodou 

je pro obchodníky stejný status vázaného zástupce s 

možností rozšíření produktového portfolia. 

Nebankovní brokeři jsou také schopni vyžadovat 

objemové bonusy u svých poskytovatelů s příslibem 

vyšších obratů. Systém odměňování vázaných 

zástupců těchto brokerů je nastaven multi level 

marketingem (MLM). Oproti klasické vázané 

obchodní síti tedy nabízí širokou škálu produktů, také 

různorodé poskytovatele a nezřídka kdy vyšší provize 

díky objemovým bonusům.



Lead generátory x Affiliante 

programy

Lead generátory
 Sběrači a zprostředkovatelé 

kontaktů na potenciální 
zájemce o službu či zboží

 Tyto kontakty získávají vlastní 
on-line aktivitou, případně od 
svých spolupracovníků

 Kontakty prodávají v různých 
provizních modelech – CPL, 
CPS, short lead

Affiliate programy
 Partnerský marketing

 Provizní systém

 Fungují na provázanosti 
stránek prodejce služeb nebo 
produktů se stránkami, které 
službu či výrobek doporučují

 Tyto programy jsou pro 
společnosti levnější variantou 
nákupu kontaktů od lead 
generátorů



Offline x online bussiness

Offline business
 Kamenná pobočka 

 Inzerce v tisku

 Letákové kampaně

 Všechny aktivity spojuje pasivní 
přístup a čekání na zákazníka

 Dnes funguje už jen jako doplněk 
aktivního podnikání

Online business
 Internet a aplikace hýbou 

světem

 Čím je služba jednodušší a 
rychlejší, tím lépe

 Call centra zajišťují rychlý přístup 
ke klientovi a využívají vzdálené 
možnosti lustrace, ověření klientů 
a splnění zákonných požadavků 
(AML, scan dokladů totožnosti, 
podpisy sms kódy)

 Mikro půjčky přechází do online 
světa



Děkuji Vám za 

pozornost.


