
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

(„Všeobecné obchodní podmínky“) 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uzavřeny podle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku, v platném znění („OZ“), a společně s Dohodou o užívání upravují práva a povinnosti pro veškeré 
smluvní vztahy mezi Vydlužitelem, Zapůjčitelem a Administrátorem. Smlouva o zápůjčce se vedle těchto 
Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Zapůjčitelem a 
Vydlužitelem. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem je souhlas 
Vydlužitele a Zapůjčitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

Smlouva o zápůjčce („Smlouva“) je uzavřena mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem za podmínek uvedených ve 
Zvláštních podmínkách. 

 
1. DEFINICE 
1.1. Pojmy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou definovány tak, jak je uvedeno níže. 

Další definice použitých pojmů jsou uvedeny v Dohodě o užívání, Nabídce nebo v Přijetí a jsou použitelné 
v těchto Všeobecných obchodních podmínkách obdobně. 

Všeobecné obchodní podmínky znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky Zápůjčky; 

OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

Portál znamená systém umístěný na webové stránce www.finbee.cz, na nějž dohlíží a který spravuje 
Administrátor a s pomocí nějž Uživatelé, kteří řádně vyplnili Žádost a obdrželi potvrzení od 
Administrátora, mohou přijímat Zápůjčky a Uživatelé, kteří mohou poskytovat Zápůjčky prostřednictvím 
účasti na Aukcích podáním Nabídky, a tak mezi sebou uzavírat Smlouvy o zápůjčce. Administrátorovo 
plnění spočívá ve správě Portálu, správě Zápůjčky a poskytování platebních služeb malého rozsahu; 

Uživatel znamená uživatele Portálu – fyzickou nebo právnickou osobu, která je buďto Zapůjčitelem nebo 
Vydlužitelem, který souhlasil s Dohodou o užívání, je zaregistrovaný na Portálu v souladu s jeho 
podmínkami a jehož totožnost byla náležitě ověřena Administrátorem; 

Dohoda o užívání znamená dohodu mezi Uživatelem a Administrátorem upravující podmínky užívání 
Portálu, se kterými je osoba, která chce užívat služeb Portálu www.finbee.cz a služeb Administrátora, 
povinna souhlasit. Dohoda o užívání určuje pravidla pro užívání Portálu a upravuje právní vztah vzniklý 
na Portálu mezi Administrátorem a Uživatelem; 

Zvláštní podmínky znamenají Nabídka Zapůjčitele a její Přijetí Vydlužitelem; 

Žádost znamená žádost Uživatele podaná prostřednictvím Portálu k podání Nabídek ze strany 
Zapůjčitelů směřující k uzavření Smlouvy o zápůjčce, připravená v souladu s formulářem vyplněným 
Uživatelem na Portálu, založená na písemných dokumentech a osobních údajích Uživatele žádajícího o 
poskytnutí Zápůjčky, které byly elektronickými prostředky potvrzeny Uživatelem a Administrátorem; 

Vydlužitel znamená fyzickou osobu starší 18 let, která je občanem státu Evropského hospodářského 
prostoru anebo právnickou osobou, která je zapsaná v rejstříku právnických osob v některé ze zemí 
Evropského hospodářského prostoru, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce; 

Zapůjčitel znamená fyzickou osobu, která je starší 18 let a je občanem státu Evropského hospodářského 
prostoru nebo má na území státu Evropského hospodářského prostoru trvalý pobyt nebo fyzickou či 
právnickou osobu, která byla náležitě zaregistrována do Portálu, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce; 

Administrátor znamená FinBee CZ Lending s.r.o., IČO: 043 39 568, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 
00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246170; 



Administrativní poplatky znamená administrativní poplatky uvedené ve Zvláštních podmínkách, Dohodě 
o užívání a Ceníku zveřejněném na Portálu, které platí Uživatelé Administrátorovi za zpracování Žádosti, 
použití Portálu, uzavření Smlouvy, správu Zápůjčky nebo správu Dluhu a platební služby malého rozsahu 
poskytnuté Administrátorem; 

Splátkový kalendář -  Časový plán splácení Zápůjčky a Administrativních poplatků, který obsahuje 
detailně rozepsané jednotlivé splátky (částky) a data splatností; 

Doba splácení zápůjčky – doba úhrady jednotlivých splátek dle Splátkového kalendáře zahrnující úhradu 
jistiny Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků až do jejich úplného splacení; a 

Sběrný účet – znamená Administrátorův Sběrný účet 2900931942/2010 vedený u Fio banka, a.s., se 
sídlem V Celnici 10. 11721 Praha, Česká republika, IČO: 618 58 374 (IBAN: CZ3820100000002900931942, 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX). 

 
2. PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ VYDLUŽITELE 
2.1. Vydlužitel prohlašuje a potvrzuje, že: 
2.1.1. údaje a potvrzení předložené Vydlužitelem jsou správné, přesné a úplné; 
2.1.2. se před uzavřením Smlouvy pečlivě seznámil a souhlasí s Dohodou o užívání zveřejněnou na Portálu; 
2.1.3. souhlasí se zaplacením všech Administrativních poplatků ve prospěch Administrátora, jak je uvedeno ve 

Zvláštních podmínkách, stanoveno ve Splátkovém kalendáři, v Dohodě o užívání a v Ceníku 
Administrátora zveřejněném na Portálu; 

2.1.4. souhlasí, aby Administrátor zpracovával jeho osobní údaje v souladu s postupy a podmínkami 
stanovenými v Dohodě o užívání; 

2.1.5. se seznámil s podmínkami Smlouvy, rozumí jim a jednáním stanoveným v této Smlouvě jasně vyjadřuje, 
že ze své svobodné vůle souhlasí s podmínkami Smlouvy, rozumí svým povinnostem a zavazuje se je 
plnit; 

2.1.6. se rozhodl uzavřít Smlouvu bez nátlaku, s uvážením a odpovědně, a prohlašuje, že měl možnost 
konzultovat a konzultoval uzavření Smlouvy a plnění svých povinností v ní stanovených s nezávislým 
právním a finančním poradcem; 

2.1.7. je schopen přijmout finanční závazek založený touto Smlouvou a je schopen jej splnit spolu s jeho 
dosavadními finančními závazky; 

2.1.8. je solventní a není si vědom žádných dalších okolností, které by mohly jeho solventnost negativně 
ovlivnit tak, že by nemohl splnit povinnosti převzaté touto Smlouvou; 

2.1.9. v době uzavírání této Smlouvy je plně svéprávnou fyzickou osobou, občanem EHS, s trvalým pobytem 
v České republice, která je schopna plně chápat důsledky svého jednání; 

2.1.10. povinnosti přijaté Vydlužitelem dle této Smlouvy nezasahují do práv nebo oprávněných zájmů třetích 
stran, nejsou v rozporu s právním řádem, podmínkami Smlouvy, jejíž je Vydlužitel smluvní stranou, ani 
nejsou v rozporu s jakýmkoliv rozhodnutím soudu, rozhodce nebo jakéhokoli oprávněného orgánu, které 
je závazné pro Vypůjčitele, a zároveň je tato Smlouva uzavírána po udělení souhlasu nebo povolení 
manžela/manželky nebo povolení vyžadovaného zákonem; 

2.1.11. se zavazuje nejpozději do 5 kalendářních dnů písemně informovat Administrátora o: (i) jakýchkoli 
změnách v osobních a kontaktních údajích; (ii) náhlém zhoršení ekonomické situace a každé okolnosti, 
která omezuje nebo by mohla omezit platební schopnost Vydlužitele; (iii) užití Zápůjčky k jinému účelu, 
než jaký je uveden v Žádosti Vydlužitelem; (iv) každé okolnosti, která zhoršila nebo by mohla zhoršit 
schopnost Vydlužitele řádně plnit své povinnosti a o každé okolnosti, která zhorší nebo by mohla zhoršit 
budoucí finanční situaci Vydlužitele (např. nově přijatý dluh (nové spotřebitelské smlouvy, leasing 
apod.)); (v) jakémkoli rozhodčím, soudním anebo jiném řízení (exekuční, insolvenční apod.), které je 
zahájeno Vydlužitelem nebo proti Vydlužiteli. 

2.1.12. se zavazuje použít poskytnutou Zápůjčku výhradně k účelu, který popsal v předložené Žádosti a/nebo 
který byl uveden v Nabídce Zapůjčitele. 



2.1.13. peněžní prostředky použité na splátky Zápůjčky a Administrativních poplatků nebudou pocházet z 
činností, které zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu vyjmenovává jako příjmy z trestné činnosti. 

2.2. Administrátor při zadání Aukce na Portálu a Zapůjčitel při poskytování Zápůjčky vzali v úvahu výše 
uvedená prohlášení a potvrzení Vydlužitele a považují je za podstatné podmínky této Smlouvy.  
Administrátor na základě zmocnění Zapůjčitele je oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud se výše uvedená 
prohlášení ukážou být nepravdivými, popřípadě pokud Vydlužitel uvedl nepravdivé, zavádějící či neúplné 
informace, dopustil se jakéhokoliv podvodného jednání v souvislosti s žádostí o Zápůjčku nebo přijetím 
Zápůjčky a/nebo jinak podstatným způsobem porušil Smlouvu, kdy tato jednání Vydlužitele se považuje 
za podstatné porušení Smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem oznámení výpovědi Vydlužiteli. 

 
3. PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ ZAPŮJČITELE 
3.1. Zapůjčitel prohlašuje a potvrzuje, že: 
3.1.1. údaje a potvrzení předložené Zapůjčitelem jsou správné, přesné a úplné; 
3.1.2. se před uzavřením Smlouvy pečlivě seznámil a souhlasí s Dohodou o užívání zveřejněnou na Portálu; 
3.1.3. souhlasí se zaplacením všech Administrativních poplatků ve prospěch Administrátora, jak je uvedeno ve 

Zvláštních podmínkách, v Dohodě o užívání a v Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu; 
3.1.4. souhlasí, aby Administrátor zpracovával jeho osobní údaje v souladu s postupy a podmínkami 

stanovenými v Dohodě o užívání; 
3.1.5. se seznámil s podmínkami Smlouvy, rozumí jim a jednáním stanoveným v této Smlouvě jasně vyjadřuje, 

že ze své svobodné vůle souhlasí s podmínkami Smlouvy; 
3.1.6. Zápůjčku neposkytuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 

povolání; 
3.1.7. peněžní prostředky použité při poskytování Zápůjčky a na splátky Administrativních poplatků nebudou 

pocházet z činností, které zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu vyjmenovává jako příjmy z trestné činnosti. 

3.2. Administrátor při zadání Aukce na Portálu a Vydlužitel při přijetí Zápůjčky vzali v úvahu výše uvedená 
prohlášení a potvrzení Zapůjčitele a považují je za podstatné podmínky Smlouvy o zápůjčce. 

 
4. AUKCE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE 
4.1. Nedílnou součástí Smlouvy je Nabídka předložená Zapůjčitelem v Aukci a Přijetí Nabídky Vydlužitelem 

(Zvláštní podmínky), tyto Všeobecné obchodní podmínky, Dohoda o užívání a Ceník Administrátora 
zveřejněný na Portálu. 

4.2. Aukce: V Aukci zvítězí ti Zapůjčitelé, kteří jako první před uplynutím termínu podají svou Nabídku dříve 
než ostatní Uživatelé, a to za předpokladu, že Vydlužiteli bude nabídnuta Zápůjčka v plné výši a tyto 
Nabídky budou Vydlužitelem přijaty (Přijetí). 

4.3. Každá osoba, která je Uživatelem Portálu má právo podat Žádost. 
4.4. Za účelem získání Zápůjčky musí Vydlužitel podat Žádost o Zápůjčku v souladu s procedurou a 

podmínkami stanovenými ve Smlouvě a Dohodě o užívání. Administrátor je oprávněn takovou Žádost 
schválit nebo odmítnout. Pokud Administrátor schválí Žádost, uveřejní ji na Aukci. 

4.5. Strany souhlasí, že kroky provedené a údaje poskytnuté Vydlužitelem při podání Žádosti (zadáním 
Uživatelského čísla nebo zasláním platby označenou zvláštním kódem, popřípadě rodným číslem nebo 
unikátním přihlašovacím jménem Uživatele, SMS zprávou, e-mailem Uživatele, záznamem telefonního 
rozhovoru nebo výpisem z Portálu týkajícím se Uživatelových jednání v Uživatelském samoobslužném 
systému na Portálu) a podaná Žádost, Nabídka a Přijetí směřující k uzavření Smlouvy budou považovány 
za Uživatelem řádně podepsané dle § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce a jsou rovny dokumentu uzavřenému v písemné formě, a zakládá stejné právní 
následky jako dokument potvrzený Uživatelovým vlastnoručním podpisem. 

4.6. Po obdržení Žádosti je Administrátor oprávněn a Vydlužitel povinen, na výzvu Administrátora, 
poskytnout všechny údaje a dokumenty nezbytné k řádnému ověření informací poskytnutých 
Vydlužitelem. 



4.7. Administrátor vyrozumí Vydlužitele o rozhodnutích učiněných ohledně schválení/neschválení Žádosti 
prostřednictvím krátké zprávy e-mailem, SMS nebo telefonním hovorem na mobilní číslo Vydlužitele 
zapsané v databázi Administrátora a/nebo oznámením na uživatelském účtu Vydlužitele. 

4.8. Maximální Výše zápůjčky a Doba splácení zápůjčky se stanoví v souladu s požadavky Vydlužitele 
uvedenými v Žádosti, minimálními a maximálními limity uvedenými na Portálu a výsledky Aukce. 

4.9. Po konání Aukce, Přijetím Nabídky obsahující osobní údaje Zapůjčitele Administrátorem jménem 
Vydlužitele, k čemuž mu tímto Vydlužitel uděluje plnou moc, dojde k uzavření Smlouvy, která se tímto 
stává závaznou pro Zapůjčitele a Vydlužitele. Administrátor přidělí Smlouvě unikátní identifikační číslo a 
bezodkladně provede převod peněžních prostředků na bankovní účet Vydlužitele. 

4.10. Vydlužitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky (jsou-li takové) finanční instituci za provedení jakýchkoliv 
plateb z nebo na Sběrný účet v souvislosti s uzavřenou Smlouvou. 

4.11. Strany mohou změnit nebo doplnit tuto Smlouvu uzavřením dodatku na základě vzájemné dohody. 
 

5. SPLÁCENÍ ZÁPŮJČKY 
5.1. Vydlužitel je povinen splatit Výši zápůjčky, zaplatit Úroky a Administrativní poplatky, jak je uvedeno ve 

Zvláštních podmínkách, stanoveno ve Splátkovém kalendáři a v souladu s pokyny uvedenými v 
platebním příkazu Administrátora. Vydlužitel má právo obdržet Splátkový kalendář zdarma kdykoliv v 
průběhu trvání Smlouvy. 

5.2. Splátkový kalendář je nedílnou součástí Smlouvy; Administrátor je povinen tento Splátkový kalendář 
vygenerovat po skončení Aukce a v něm uvést jednotlivé splátky Zápůjčky, Administrativních poplatků a 
Doby splácení. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně či úpravě Splátkového kalendáře, kdy na 
základě vzájemné dohody se přijetím nového Splátkového kalendáře mění podmínky Smlouvy a tento 
nový Splátkový kalendář je považován za dodatek ke Smlouvě. Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora 
ke všem právním jednáním ve vztahu k vyjednání změny či úpravy Splátkového kalendáře s Vydlužitelem 
a jeho následného přijetí s tím, že Administrátor je oprávněn prodloužit splatnost Zápůjčky včetně Úroku 
na dobu nepřevyšující 60 měsíců ode dne uzavření původní Smlouvy o zápůjčce. Pro odstranění 
pochybností, Administrátor není oprávněn měnit výši Zápůjčky a/nebo Úroků. 

5.3. Splátková povinnost Vydlužitele se považuje za splněnou v okamžiku, kdy je splatná částka připsána na 
Sběrný účet. Administrátorův systém na Portálu po připsání částky na Sběrný účet zaslané Vydlužitelem 
automaticky přidělí příslušné částky jednotlivým Zapůjčitelům, kteří poskytli Zápůjčku, a to nejpozději v 
den stanovený ve Splátkovém kalendáři. 

5.4. Veškeré přijaté platby od Vydlužitele na Sběrný účet budou započteny na úhradu pohledávek v 
následujícím pořadí: 1. Na úhradu nákladů za vymáhání pohledávky (pokud jsou) 2. Poměrně na úhradu 
smluvní pokuty (pokud je vyměřena), Úroků, jistiny Zápůjčky a Administrativních poplatků. 

5.5. Vydlužitel bere na vědomí, že v případě vymáhání dlužné částky, je Vydlužitel dále povinen hradit 
veškeré náklady rozhodčího a exekučního řízení, jakož i náklady na právní zastupování v rámci těchto 
řízení. 

 
6. ÚROKOVÁ SAZBA 

6.1. Vydlužitel má povinnost zaplatit Úrok stanovený ve Zvláštních podmínkách. 
6.2. Úrok se počítá ode dne uzavření Smlouvy (včetně) do dne, kdy Vydlužitel má splatit Zápůjčku 

Zapůjčitelům v plné výši a v souladu se Splátkovým kalendářem. 
 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 
7.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splacení celé výše poskytnuté Zápůjčky, Úroku a 

Administrativních poplatků. Vzhledem k tomu, že Nabídky Zapůjčitelů a Přijetí Vydlužitele jsou 
neodvolatelné a nezměnitelné, Vydlužitel a Zapůjčitel berou na vědomí, že nejsou oprávněni od Smlouvy 
odstoupit. 

7.2. Vydlužitel je oprávněn kdykoliv splnit všechny své povinnosti podle Smlouvy. Vydlužitel je povinen splnit 
své povinnosti v souladu s postupem stanoveným v bodě 5.3 těchto Všeobecných obchodních 
podmínek, a to splacením dosud nesplacené části částky Zápůjčky včetně Úroků a 30 % celkové hodnoty 
Administrativních poplatků počítaných do konce Doby splácení zápůjčky podle Splátkového kalendáře, o 
čemž nejprve uvědomí Administrátora, který mu sdělí celkovou dlužnou částku. 



7.3. Právo zakotvené v bodě 7.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek je Vydlužitel oprávněn uplatnit 
předložením písemného oznámení s uvedením čísla Smlouvy, údaji stanovenými ve Zvláštních 
podmínkách Smlouvy a údaji o dni splácení Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků na e-mailovou 
adresu Administrátora. Administrátor a Zapůjčitel prohlašují, že nebudou požadovat žádnou další 
náhradu za předčasné splacení Zápůjčky Vydlužitelem. 

 
8. PORUŠENÍ SMLOUVY 
8.1. V případě prodlení Vydlužitele s úhradou jakékoliv splátky dle Splátkového kalendáře vzniká Zapůjčiteli 

nárok na úrok z prodlení z dlužné částky, ohledně které je Vydlužitel v prodlení, a to ve stejné výši jako je 
sjednaná Úroková sazba ve Smlouvě. 

8.2. V případě, že Vydlužitel nepřevede peněžní prostředky na Sběrný účet včas dle Splátkového kalendáře, 
bude v prodlení s plněním svých povinností a bude povinen navíc zaplatit Administrativní poplatky za 
správu Dluhu uvedené v Dohodě o užívání a Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu ve prospěch 
Administrátora. 

8.3. V případě prodlení Vydlužitele s úhradou splátky po dobu delší než 60 dnů se Zápůjčka následující den 
stává bez dalšího splatnou v celém rozsahu a Vydlužitel ztrácí výhodu splátek. Vydlužitel je v takovém 
případě povinen do 5 dnů poté, co nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, zaplatit Zapůjčiteli 
dlužnou částku ve výši dosud nesplacené části Zápůjčky včetně Úroku, který by náležel Zapůjčiteli až do 
konce řádné Doby splácení zápůjčky dle Splátkového kalendáře. 

8.4. V případě prodlení Vydlužitele s úhradou dlužné částky dle odstavce 8.3. déle než 5 dnů je povinen 
zaplatit Zapůjčiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové dlužné částky, což pokrývá 
veškeré přímé a nepřímé ztráty a škody vzniklé Zapůjčiteli. 

8.5. Administrátor je oprávněn 90 dnů ode dne prodlení Vydlužitele předat věc k vymáhání právnímu 
zástupci, kterého je oprávněn určit Administrátor dle svého volného uvážení. Vydlužitel bere na vědomí, 
že v případě předání je povinen hradit jak náklady rozhodčího řízení a případně souvisejícího exekučního 
řízení, ale rovněž náklady právního zastoupení v obou výše zmíněných řízeních. 

8.6. Vydlužitel souhlasí s tím, že pokud se ocitne v prodlení s placením na základě této Smlouvy po dobu 
nejméně 35 dnů, Administrátor je oprávněn poskytnout osobní údaje Vydlužitele správcům dat 
shromažďujícím údaje o dlužnících a všem dalším třetím stranám, které na tom mají oprávněný zájem. 

 
9. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY 
9.1. Zapůjčitel postupuje Administrátorovi pohledávku na úhradu veškerých dlužných částek ze Smlouvy o 

zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem („Pohledávka“). Účinnost postoupení Pohledávky je vázána 
na splnění odkládací podmínky, která je splněna okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní 
pokutu dle odstavce 8.4. Všeobecných obchodních podmínek. Pro odstranění pochybnosti se uvádí, že 
okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu přechází Pohledávka včetně jejího příslušenství 
a práv s pohledávkou spojených, včetně jejího zajištění. Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora k 
oznámení postoupení Pohledávky Vydlužiteli, kterou Administrátor zašle Vydlužiteli na emailovou 
adresu uvedenou v databázi Portálu nebo na jeho poslední známé bydliště.  

9.2. Odměna za postoupení Pohledávky se dohodou stran určuje tak, že Administrátor, po odečtení nákladů 
na vymáhání Pohledávky, uhradí Zapůjčiteli částku odpovídající výši vymožené částky Zápůjčky včetně 
Úroků, respektive jejich nesplacené části, se kterou se Vydlužitel dostal do prodlení. Splatnost této 
odměny nastává okamžikem úspěšného vymožení dlužné částky. V případě, že dojde k vymožení dlužné 
částky pouze částečně, uspokojí se nejprve nárok Administrátora na odečtení nákladů na vymáhání 
Pohledávky. 
 

10. PRAVOMOC ŘEŠENÍ SPORŮ 
10.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. 
10.2. Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce. 
10.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které by v budoucnu vznikly z 

této Smlouvy, včetně otázky právní platnosti těchto vztahů a spory s těmito majetkovými právy 
související budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jediným, 
nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran, a to JUDr. 



Martinem Šenkýřem, advokátem, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, Praha 6, 160 00, číslo 
osvědčení 41, zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti nebo Mgr. 
Lubomírem Pánikem, advokátem, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, Praha 6, 160 00, číslo 
osvědčení 528, a to podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 
znění pozdějších předpisů a Pravidel pro rozhodčí řízení ad hoc, vydaných rozhodcem, která jsou veřejně 
dostupná na stránkách rozhodce. Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení 
případného sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování ústního jednání, jen na základě 
písemných podkladů. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 5.000,- Kč bez DPH, je – li 
hodnota předmětu sporu nižší než 100.000,- Kč, 8.000,- Kč bez DPH, je – li hodnota sporu nižší než 
250.000,- Kč a v ostatních případech 10.000,- Kč bez DPH. 

 
11. POSTOUPENÍ SMLOUVY 
11.1. Zapůjčitel je oprávněn kdykoliv postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy („Postoupení smlouvy“) za 

úplatu na jiného Uživatele, a to v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v Dohodě o užívání a 
ustanoveními OZ. 

11.2. Vydlužitel souhlasí s tím, že Zapůjčitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti se Smlouvy jinému 
Uživateli. Po Postoupení smlouvy oznámí Administrátor Vydlužiteli změnu osoby, která nabyla práva a 
povinnosti ze Smlouvy na jeho e-mailovou adresu zapsanou v databázi na Portálu nebo oznámením 
v Uživatelském samoobslužném systému na Portálu. Oznámení podle předchozí věty se považuje za 
řádné vyrozumění o Postoupení smlouvy. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Záležitosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se budou řídit Dohodou o užívání 

nebo ustanoveními OZ. 
 


