
Smlouva o užití internetové aplikace on-line půjčky
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.
Smluvní strany

Název (jméno): 

Sídlo (bydliště): 

IČ (u fyzické osoby nepodnikající rok narození): 

Údaje o zápise osoby v rejstříku:

Zastoupení (u právnické osoby):
(dále jen „uživatel“)

a 
 
Metamorfózy, s.r.o.
Bráfova tř. 770/52, 674 01I Třebíč, Horka-Domky,
IČ: 277 30 361
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55178 
zastoupená Michalem Šalomounem, jednatelem
(dále jen „provozovatel“).

II.
Úvodní ustanovení

1. Provozovatel  je  provozovatelem  internetové  aplikace  on-line  půjčky  na  adrese 
http://www.pravnipraxe.eu (dále jen „on-line půjčky“).

2. Aplikace  on-line  půjčky  slouží  k poskytování  půjček  a  úvěrů  (dále  jen  „půjčky“)  prostřednictvím 
uzavírání smlouvy o půjčce (úvěru) mezi věřitelem a dlužníkem na dálku prostřednictvím internetové 
aplikace.

III.
Tarify

Jméno tarifu Maximální počet nabízených půjček Úplata za každý započatý rok (bez DPH) 
MINI 10 1.000 Kč
MAXI 100 5.000 Kč

1. Uživatel bude využívat tarif MINI x MAXI (nehodící se škrtněte).

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Uživatel  je  oprávněn  prostřednictvím internetové  aplikace  on-line  půjčky  nabízet  půjčky  (uzavření 
smlouvy o půjčce). Počet nabídek je omezen dle zvoleného tarifu. 

2. Uživatel je oprávněn zvolit si některý z tarifů uvedených v čl. III této smlouvy. Volba tarifů se provádí 
škrtnutím nevyhovující varianty.

3. Uživatel  je  povinen uvádět při  užívání on-line půjčky pravdivé informace, které nemohou způsobit 
újmu třetím osobám ani provozovateli. 

4. Uživateli je zakázáno zneužívat aplikaci on-line půjčky. Za zneužití aplikace on-line půjčky se považuje 
zejména  nabízení  půjček  nikoli  za  účelem  poskytnutí  půjčky  na  základě  smlouvy  o  půjčce 
vygenerované pomocí aplikace on-line půjčky, ale za účelem získání kontaktu na zájemce o poskytnutí 
půjčky, kterému pak uživatel nebo někdo jiný nabídne uzavření smlouvy o půjčce nebo o úvěru za 
jiných podmínek, než prostřednictvím aplikace on-line půjčky.

5. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace on-line půjčky uživatelem, o kterém se lze důvodně 
domnívat, že porušuje tyto obchodní podmínky.

6. Uživatel je povinen provozovateli za užití aplikace on-line půjčky zaplatit odměnu ve výši uvedené v čl. 
III podle zvoleného tarifu za každý i započatý rok používání aplikace. Nevyužívá-li uživatel aplikaci 
on-line půjčky po celý rok, není provozovatel povinen uživateli alikvotní část zaplacené odměny vrátit. 



V.
Ochrana práv uživatelů

1. Pokud uživatel poruší zákaz zneužití aplikace on-line půjčky tím, že kontakt uživatele (dlužníka), který 
mu  zaslal  podepsanou  smlouvu  o  půjčce  vygenerovanou  prostřednictvím  aplikace  on-line  půjčky, 
využije k tomu, že mu nabídne nebo umožní cizí osobě, aby dlužníkovi nabídla, uzavření jiné smlouvy 
o půjčce nebo o úvěru, než smlouvy o půjčce vygenerované prostřednictvím aplikace on-line půjčky, je 
povinen  zaplatit  provozovateli  smluvní  pokutu  za  každý  takový  případ  ve  výši  1/3  z hodnoty 
nabízených peněžních prostředků, nejméně však 10.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno 
právo na náhradu škody.

2. Provozovatel upozorňuje uživatele, že předpokladem vzniku smlouvy o půjčce není, aby byl podpis 
dlužníka na smlouvě o půjčce úředně ověřen.  Doporučuje však věřitelům, aby poskytovali  peněžní 
prostředky dlužníkovi pouze tehdy, pokud bude jeho podpis na smlouvě úředně ověřen, protože pak má 
jistotu, že smlouvu podepsal dlužník. 

VI.
Odpovědnost za dostupnost aplikace

1. Provozovatel  je  odpovědný za minimální dostupnost  aplikace on-line půjčky. Minimální dostupnost 
aplikace on-line půjčky znamená, že aplikace musí být dostupná minimálně deset měsíců v roce. 

2. Pokud  aplikace  nebude  dostupná  ve  výše  uvedeném  minimálním  rozsahu,  je  uživatel  oprávněn 
požadovat po provozovateli vrácení alikvotní částky zaplacené odměny. Výše alikvotní částky se určuje 
na 1/12 zaplacené odměny za každý měsíc, ve kterém nebyla aplikace dostupná nepřetržitě alespoň 7 
dní.

3. Provozovatel  neodpovídá  uživateli  za  ušlý  zisk,  ke  kterému  nedošlo  v souvislosti  s neuzavřením 
nabízených smluv o půjčce v důsledku nedodržení minimální dostupnost aplikace on-line půjčky.

VII.
Závěrečné ustanovení

1. Tato  smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  ukončit  výpovědí.  Výpovědní  lhůta  je 
dvouměsíční a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí 
uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

2. Komunikace mezi stranami bude probíhat zejména prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím 
elektronické pošty tak lze zasílat uživateli faktury jakož i výpověď a upozornění na změnu obchodních 
podmínek. Ke komunikaci bude provozovatel používat zejména emailovou adresu uživatele, která je 
jeho přihlašovacím jménem do aplikace on-line půjčky.

3. Součástí této smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky pro použití internetové aplikace on-line půjčky, 
které  jsou  k dispozici  na  stránkách  http//www.pravnipraxe.eu.  Uživatel  podpisem  této  smlouvy 
potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil  a souhlasí s tím, aby byly součástí této 
smlouvy.

4. Obchodní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 
14-ti  denní  lhůty  ode  dne  zveřejnění  oznámení  o  změně  Obchodních  podmínek  na 
http//www.pravnipraxe.eu.  Podle  takto  změněných  Obchodních  podmínek  se  řídí  i  právní  vztahy 
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke 
kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, se posuzují podle dosavadních 
Obchodních podmínek.

5. Pro případ řešení sporů z této smlouvy se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního 
řádu  dohodly  na  místní  příslušnosti  soudu  prvního  stupně  takto:  Pokud  bude  věcně  příslušným k 
projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Okresní soud v Třebíči. Pokud 
bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský 
soud v Brně.

V …………………….dne …………….

……………………….. ……………………………..
provozovatel uživatel


