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Vážení obchodní přátelé, 
posíláme vám informace týkající se odkladu splátek úvěrů a hypoték o 3 měsíce. 
 
 
S přátelským pozdravem 
Tým podpory bydlení 
 
 
 

Společně to zvládneme. Klientům odkládáme splátky úvěrů a hypoték o 3 
měsíce 

 

Klientům jsme nablízku v časech dobrých i zlých. A právě v této těžké době jim chceme 
podat pomocnou ruku - odložíme jim splátky úvěrů a hypoték o 3 měsíce a navíc za ně 
po tuto dobu budeme platit pojištění schopnosti splácet (pokud si ho sjednali). S 
odklady splátek začínáme od 1. dubna 2020 a předpokládáme, že tato nabídka potrvá 
jeden měsíc.  
 

Odklady splátek na 3 měsíce se budou týkat fyzických osob a podnikatelů a půjde o 
spotřebitelské půjčky, hypotéky, úvěry ze stavebního spoření nebo leasingové a firemní 
úvěry. Odklad splátek se netýká revolvingových produktů, jako je kontokorent, Peníze na klik, 
kreditní karty a úvěry s garancí EIF pro Start up. 
 

Žádosti budeme sbírat online přes náš web a potvrzovat je klientům do George a e-mailu. 
Pokud klient nemá přístup na web, neumí vyplnit formulář, pomáhá mu jej vyplnit 
klientské centrum nebo bankéři v pobočkové síti.  
 

“Desítkám tisíc našich úvěrových klientů v důsledku epidemie koronaviru dramaticky poklesly 
příjmy. V tuto chvíli potřebují jak peníze na zajištění každodenních potřeb, tak alespoň trochu 
klidu a jistoty, že situaci zvládnou. Pevně věřím, že tříměsíční odklad splátek jim v tom 
pomůže,” říká Tomáš Salomon. “Klienti, kteří využijí možnosti odkladu, budou moci na své 
úvěry na tři měsíce zcela zapomenout. Nebudou muset v průběhu tří měsíců platit žádné 
splátky ani poplatky. Mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, plně je za ně po dobu 
odkladu uhradíme,” doplnil Tomáš Salomon. 
 



A jaké všechny výhody to přinese klientům? 

 Klient má 3 měsíce na to, aby se dostal z případných finančních nesnází a uspořádal si 
své finance; naši bankéři mu v tomto mohou poradit.  

 Klientům s úvěry na bydlení (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) - nebudeme v 
průběhu odkladu účtovat žádné úroky ani poplatky.   
 Ostatním úvěrovým klientům odsuneme daný úrok do dalších splátek; budeme účtovat 

pouze jejich sjednanou úrokovou sazbu. U degresivně splácených úvěrů MSE (týká se 
to úvěrů firemních klientů, kdy splácí zvlášť jistinu a zvlášť úrok) budou klienti po dobu 
odkladu splátky nadále splácet úrok.  

 Pokud mají klienti úvěr pojištěný, pak po dané tři měsíce, kdy mají splátku odloženou, 
za ně platíme pojištění schopnosti splácet. 

 Klienti, kteří řádně splácejí a k datu žádosti nebudou v prodlení, nebudou mít žádnou 
negativní informaci o odložených splátkách v bankovním registru.  

 Chceme co nejrychleji pomoci - žádná složitost/byrokracie (jednoduchý formulář, rychlé 
schválení). 

 Pro firmy s individuálním financováním, které mají svého firemního bankéře nebo 
relationship manažera, je odložení splátek na individuální dohodě mezi firmou a 
bankéřem. 

 

Komunikaci odložení splátek o 3 měsíce vypouštíme do světa prostřednictvím našeho webu, 
na sociálních sítích a také směrem k novinářům.  
 

Více podrobností k odloženým splátkám najdete v Otázkách a odpovědích. 
 
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI  
 
Co přesně odklad splátek na 3 měsíce znamená?  
Odklad splátek znamená, že počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy jste žádost o odklad podal, 
nebudete hradit 3 po sobě jdoucí měsíční splátky svého úvěru (úroky + jistina úvěru + pojištění + 
poplatky). Pokud máte u svého úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet, odklad se týká i pojištění. 
Přesto budete i v tomto období pojištěni. Po dobu 3 měsíců nebudeme váš úvěr úročit (týká se hypoték 
a úvěru ze stavebního spoření), u ostatních splátkových produktů poběží úrok podle smlouvy s 
klientem. Tento úrok se však přenáší do následujících splátek, abychom umožnili klientovi nastavit si 
své cash flow. Splatnost vašeho úvěru bude automaticky prodloužena, aby se vám v průběhu splácení 
splátka nezvyšovala. 
 

 Nabízená varianta odložení je nastavena na 3 měsíční splátky bez možnosti změn. 
 O odklad je možné požádat pouze jednou ke každému produktu.  
 Je dobré zvážit, zda jste skutečně v situaci, kdy nemůžete splácet, nebo zda teprve očekáváte 

zhoršení příjmů, a podle toho volit termín odkladu splátek. Měsíc, ve kterém má být odklad 
spuštěn, si můžete určit (nejdříve však od měsíce následujícího po měsíci podání žádosti). 

 Pokud klient v době podání žádosti nemá žádné splátky po splatnosti, nebude tento odklad 
mít negativní dopad do bankovního registru 

 Podmínkou je, aby do formuláře klient vložil odůvodnění, proč chce splátku odložit a musí 
být připraven toto odůvodnění doložit. Např. “Kvůli koronaviru jsem se dostal do finančních 
potíží. Poklesly mi příjmy kvůli pandemii (mám finančně míň peněz).” 

 Odhadujeme, že půjde o cca  50 000 žádostí. 

 
Jak dlouho nabídka odložení splátek potrvá? 
Předpokládáme, že tuto nabídku budeme držet do konce dubna, ale vše se může změnit, budeme 
reagovat podle situace. 
 
Jakých úvěrů se to týká?  

 Hotovostní, Spotřebitelské úvěry i konsolidace 
 Úvěry poskytnuté Stavební spořitelnou, a to nezajištěné i zajištěné nemovitostí 



 Hypotéky, Americké hypotéky 
 Leasingové smlouvy poskytnuté Leasingem ČS 
 úvěry pro podnikatele a firmy 

Netýká se revolvingových produktů: kontokorent, Peníze na klik, kreditní karty, revolvingový úvěr pro 
MSE a úvěry s garancí EIF pro Start up. 
 
Jak se dostat k odkladu? 
Klient na webu ČS vyplní tento formulář, může jít i o produkty Buřinky či produkty našich leasingových 
společností. Stejný formulář bude k dispozici i na stránkách www.burinka.cz,  www.sautoleasing.cz, 
www.ersteleasing.cz.  
Pokud nemá přístup na web, neumí vyplnit formulář, pomáhá mu jej vyplnit KC nebo pobočka. 
 
Jak je to možné následně doložit, že ho epidemie zasáhla?  
Dokladem může být: výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele, výplatní pásky, potvrzení od lékaře 
apod.   
 
Jak se klient dozví, že odklad dostal?  
Klient od nás dostane e-mail, že jsme žádost obdrželi, pak se mu ozve někdo z banky. 
 
Pokud klientovi žádost zamítneme, jak se to dozví? Budeme mu uvádět i důvod?  
Klient od nás dostane e-mail, že jsme žádost obdrželi, pak se mu ozve někdo z banky. 
 
Musí klient podepsat nějaký dokument o odložení? 
Ne, dodatek se nebude podepisovat. Klient dostane pouze oznámení do George nebo na e-mail 
uvedený v žádosti. 
 
Jak je to s právnickými osobami (MSE a PO)? 
Formulář je připraven i pro podnikatele a malé firmy. O odklad splátek mohou žádat všichni dotčení 
podnikatelé a malé firmy. V průběhu 3 měsíců neplatí klienti s nastaveným anuitním splácením žádné 
splátky ani poplatky. Mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, Spořitelna je za ně po dobu odkladu 
uhradí. U firemních úvěrů odklad je možný na dobu a za podmínek vyplývajících z individuální dohody 
mezi klientem a firemním poradcem. V případě, že klient požádá přes webový formulář, jeho žádost na 
poradce předáme a ten ho bude kontaktovat. 
 
Jak je to úročené?  
Po dobu 3 měsíců nebudeme váš úvěr úročit (týká se hypoték a úvěru ze stavebního spoření), u 
ostatních splátkových produktů poběží úrok podle smlouvy s klientem. Tento úrok se však přenáší do 
následujících splátek, abychom umožnili klientovi nastavit si své cash flow. Splatnost vašeho úvěru 
bude automaticky prodloužena, aby se vám v průběhu splácení splátka nezvyšovala. 
U degresivně splácených úvěrů (týká se to úvěrů firemních klientů, kdy splácíte zvlášť jistinu a zvlášť 
úrok) budete po dobu odkladu splátky nadále splácet úrok.  
 
O kolik víc zaplatí klient oproti původní částce - bude nějaká kalkulačka? 
V případě hypoték a úvěru ze SS nezaplatí nic navíc, naopak za něj platí ČS pojištění (PPI). U 
ostatních úvěrů zaplatí klient pouze úroky za dobu, po kterou měl splátky posunuté.  
 
Jaký je rozdíl mezi klasickým odkladem a touto odloženou splátkou?  
U tohoto mimořádného odkladu po 3 měsíce klient neplatí úroky.  
 
Můžu přerušit tento odklad?  
Ano, ale v tomto případě vám nepomůže systém, ale musíte na úvěrový účet vkládat/posílat prostředky 
sami.  
 
Jak to vypadá na konci splátky?  
Všechny úvěry budou minimálně o 3 měsíce delší.  
 
Co se stane po těch 3 měsících - po odložených splátkách?  

https://www.csas.cz/cs/landing-page/odlozeni-splatek
http://www.csaas.cz/
http://www.sautoleasing.cz/
http://www.ersteleasing.cz/


Naběhne běžné splácení ve stejné výši, jak bylo dohodnuto. Splátka zůstává vždy stejná, jen se 
prodlužuje doba splácení.  
 
Pokud přijde klientovi upomínka od vymáhání a pár dní před tím zažádal o odložení splátky?  
Tyto případy pomůže vyřešit early collections.  
 
Teď ještě peníze mám, ale asi za 3 měsíce mi dojdou, mám o odklad požádat hned? 
Pokud jste si jistí, že se vás tato situace dotkne, tak ano, požádejte.  
 
Pokud si měsíční splátky odložím, budu mít negativní záznam v registru? 
Pro klienty, kteří řádně splácejí a k datu žádosti nebudou v prodlení - v tom případě nepošleme do 
registru negativní informaci o odložených splátkách nebo restrukturalizaci. Reportovat však standardně 
musíme.  
 
Mohu zažádat, když jsem důchodce, mateřská, UP..., tedy nesplňuji status zaměstnanec nebo 
OSVČ? 
Ano, o odklad splátek požádat můžete i v tomto případě, ale musí být vaše domácnost finančně 
dotčena situací související s COVID-19. 
 
Mám více úvěrů, mohu využít odklad na všechny úvěry? 
Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrech. Pro každý jednotlivý úvěr je ale třeba vyplnit 
samostatný formulář na webových stránkách České spořitelny. 
  
Bude v systému označeno, že klient využil tuto akci? 
Nebude to viditelné pro klienty, ale ve vnitřních systémech o tom budeme vědět, protože to musíme 
reportovat do ČNB. 
  
Jak to bude u těchto klientů ve smyslu poskytnutí dalšího úvěrového produktu? 
Bude se posuzovat individuálně.  
  
Pokud bude klient v platební neschopnosti v souvislosti s jinou chorobou, může zažádat?  
Nemůže. 
  
Pokud klient již tento měsíc využil standardního odkladu splátky u UFO, může žádat o tyto další 
3 měsíce? 
Budeme posuzovat individuálně. Postará se o to risk.  
 
Záznam v registru - co opravdu odejde do registrů?  
Reportovat standardně budeme. Pro klienty, kteří řádně splácejí a k datu žádosti nebudou v prodlení, 
ale nepošleme do registru negativní informaci o odložených splátkách nebo restrukturalizaci. 
 
Co se bude dít v okamžiku, kdy úvěr splácí za dlužníka spoludlužník? Ten může také požádat? 
Ano, spoludlužník má stejná práva a povinnosti, jako dlužník. Může tedy požádat.  
Pokud klient nemá přístup na web a s vyplněním pomáhá KC, jak se posléze dozví výsledek? 
Budeme posílat např. SMS zprávy? 
KC pomáhá s vyplněním formuláře, tudíž postup je stejný - dozví se e-mailem nebo v Georgi.  
Pokud s klientem formulář vyplňuje KC, jaké dokumenty bude dokládat a jak nám je dodá, 
pokud nepoužívá e-mail atd.? 
Dokumenty budeme vyžadovat následně, v následujících měsících. V tom případě využijeme různé 
kanály: pobočka nebo e-mail. 
Náhled není funkční - bude tam mít klient při odeslání informaci, co bude po žádosti 
následovat? 
Klient dostane informaci formou pop-up okna s textem v duchu: Vaše žádost byla přijata.   
Co znamená, že zamítnuté klienty přebírá risk a ten bude kontaktovat klienta? Risk klienty 
standardně nekontaktuje.  
Toto se týká především klientů, kteří již mají splátky po splatnosti. V tomto případě risk (Early a Late 
Collections) vždy komunikuje s klientem. 



O odklad na méně než 3 měsíce může klient požádat pouze u sAutoleasingu? 
Ne, vždy jsou to pouze 3 měsíce.  
Jak to bude u OSVČ? Když třeba bude jen doma a nebude mít karanténu nějakou oficiální - 
příklad - přijel z itálie, nešel se otestovat, nikam nic nenahlašoval, ale raději zůstal 14 dní doma. 
třeba nějaký řemeslník, jak to má doložit?   
Může prokázat pokles příjmu formou obratu na účtu.  
Jaký kontakt bude v celé komunikaci uveden? Linka, e-mail...?   
Klienti mohou volat na linku: 800 888 241.  
MSE - pro podnikatele a firmy 
Potřebuji provozní financování – rychle zajistit cash flow v podnikání… 
Můžeme vám pomoci vykrýt provozní náklady pomocí nového úvěrového produktu. Kontaktujte prosím 
svého bankéře, který vám pomůže najít řešení. Pokud nemáte bankéře, kontaktujte KC, které předá 
požadavek bankéři ve vaší blízkosti. 
Firemní a korporátní klienti (SME a LC) 
Pokud jste firma a máte svého bankéře, obraťte se prosím přímo na něj a řešte situaci s ním. Tato 
cesta je pro větší firmy efektivní. Vždy se vám pokusíme individuálně pomoci ve vaší těžké situaci. 
 
Leasing nebo úvěr od sAutoleasing nebo Erste Leasing 
Co odklad splátek nebo snížení výše splátky znamená?  
Odklad splátek znamená, že počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy jste žádost o odklad podal, 
nebudete hradit 3 po sobě jdoucí měsíční splátky nebo plnou výši 3 po sobě jdoucích splátek svého 
úvěru/ leasingu.   
Splatnost vašeho úvěru bude prodloužena o dohodnutý počet snížených nebo odložených splátek. 
Odklad splátek je možný u všech leasingových produktů s výjimkou Finančního leasingu a Úvěru se 
zůstatkovou cenou (Puzzle) - u těch je možné snížení splátek. Za provedený úkon nebude účtován 
žádný poplatek. 
 

 


