
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE   

Kontaktní údaje poskytovatele   

Poskytovatel:           MINIHOTOVOST, SE   

IČ:                043 55 211   

Sídlo, adresa pro doručování:     náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690  

02 Břeclav, Česká republika   

Telefon:            +420 2460 32 050   

Emailová adresa:  
       

 

   

info@minihotovost.cz    

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti   

Společnost MINIHOTOVOST, SE (dále jen jako „Společnost“) je zapsána v seznamu subjektů 

finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a 

evidence/Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů/Základní seznamy/Poskytovatelé a 

zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru / Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru a dále v 

obchodním rejstříku dostupném na www.justice.cz.   

Společnost je dále oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě licence České národní banky 

dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru .   

Interní mechanismus vyřizování stížností   

Bližší podmínky vyřizování stížností jsou stanoveny v Reklamačním řádu.    

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra   

Společnost informuje spotřebitele, že příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů je finanční arbitr. Kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 

Praha 1, www.finarbitr.cz   

Údaje o orgánu odhledu   

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ze strany Společnosti je  Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1.   

Informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od 

spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti   

O úvěr lze žádat prostřednictvím webových stránek Společnosti. Žádost o úvěr musí obsahovat všechny 

údaje požadované na webové stránce, musí být vyplněna úplně, správně, pravdivě, nesmí obsahovat 

žádný zavádějící údaj a musí být odeslána a doručena Společnosti. Společnost může vyžadovat zejména 

informace o výši příjmu, závazcích a dluzích a relevantní doklady. Odesláním elektronické žádosti o 

úvěr a uzavřením smlouvy spotřebitel prohlašuje, že:   

- je svéprávnou právní osobností, tzn., že je způsobilý mít práva a povinnosti a způsobilý vlastním 

právním jednáním práva a povinnosti nabývat (právně jednat)    
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- není mu známo, že by uzavření smlouvy bránila jakákoliv překážka právní nebo faktické 

povahy.   

   

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1   

Společnost neposkytuje radu dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.   

Účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského 

úvěru není omezen   

Jedná se o úvěr, jehož účel čerpání není omezen.    

Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno   

Za účelem zajištění pohledávek ze smlouvy Společnost kromě smluvní pokuty může se souhlasem 

spotřebitele požadovat poskytnutí zabezpečení formou dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů. 

Spotřebitel podepsáním smlouvy výslovně souhlasí s prováděním srážek ze mzdy ve výši stanovené 

platnými právními předpisy.   

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru   

Společnost poskytuje spotřebitelský úvěr zpravidla na dobu v rozsahu 1 až 4 týdnů. Doba trvání 

spotřebitelského úvěru je vždy stanovena v konkrétní smlouvě o spotřebitelském úvěru   

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, 

včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele   

Úvěr je úročen roční úrokovou sazbou, která představuje fixní procento ve výši 0 % p. a., přičemž výše 

úroků je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Úroková sazba úvěru je fixní na celé 

období úvěru. Úroková sazba není navázána na žádný index ani referenční úrokovou sazbu a nejsou 

dány žádné podmínky pro uplatňování úrokové sazby.   

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského 

úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů   

Celková výše spotřebitelského úvěru: 3000    

Doba trvání spotřebitelského úvěru: 28 dnů   

Celkové náklady spotřebitelského: 840    

Celková částka splatná spotřebitelem: 3840   

Roční procentní sazby nákladů: 2397,81%   

Další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel 

musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit   

Společnost nepožaduje žádné další náklady, které by nebyly zahrnuty do celkových nákladů 

spotřebitelského úvěru a které by spotřebitel musel v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru 

zaplatit. 



Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných 

splátek   

Spotřebitelský úvěr je splácen prostřednictvím jednorázové splátky ve výši stanovené smlouvou o 

spotřebitelském úvěru v závislosti na výši poskytovaného úvěru a zvolené doby trvání úvěru.   

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru   

Spotřebitel má právo kdykoli během doby trvání smlouvy celkovou dlužnou částku zcela nebo částečně 

splatit před dohodnutým dnem splatnosti. V případě předčasného splacení společnost nevyžaduje úhradu 

účelně vynaložených nákladů, které jej vznikli v souvislosti s předčasným splacením.   

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském 

úvěru   

Věřitel upozorňuje spotřebitele, že v případě nesplacení celkové dlužné částky úvěru nejpozději v den 

splatnosti stanovený ve smlouvě, vznikne za podmínek stanovených ve smlouvě a ve VPPÚ spotřebiteli 

vedle povinnosti splatit celý dluh také povinnost ve smyslu smlouvy a všeobecných obchodních 

podmínek uplatňované následující sankce: smluvní pokuta 0,1% denně, účelně vynaložené náklady za 

každou odeslanou upomínku ve výši 19,25 Kč a jednorázovou pokutu ve výši 500 Kč v smyslu a za 

podmínek stanovených v smlouvě v souladu s ustanovením §122 Zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelském 

úvěru. 

Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě prodlení spotřebitele s placením splátky v 

souladu s Občanským zákoníkem. Kromě toho je Společnost oprávněna odstoupit od smlouvy v případě 

jakéhokoli jiného porušení smlouvy spotřebitelem, jakož i v jiném případě podle Všeobecných 

podmínek poskytnutí úvěru (dále jen „VPPÚ“). Společnost je zvláště oprávněna odstoupit od smlouvy 

v případě, pokud spotřebitel porušil jakéhokoliv jeho prohlášení podle smlouvy a VPPÚ   

(zejména, nikoliv však výlučně, týkající se správností nebo pravdivosti údajů poskytovaných 

společnosti) nebo vyjde-li najevo jakákoli skutečnost zpochybňující schopnost spotřebitele plnit závazky 

ze smlouvy. Pokud Věřitel odstoupí od smlouvy, má právo zablokovat spotřebiteli přístup do jeho 

uživatelského účtu.   

   

   

   


