
Smlouva o zápůjčce  
FIX20 

uzavřena dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „OZ“) 

 
Smluvní strany:  
 
GLOCIN LIMITED  
se sídlem: Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, Velká Británie  
IČ: 108 18 518 
zastoupena: Alešem Kohoutkem, ředitelem 
e-mail: office@glocin.com  
(dále jen „vydlužitel“) 
 
a 
 
jméno a příjmení nebo firma: 
datum narození nebo IČ: 
bydliště nebo sídlo: 
kontaktní e-mail: 
(dále jen „zapůjčitel“) 
(vydlužitel a zapůjčitel společně dále jen „Smluvní strany“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O ZÁPŮJČCE (dále jen „Smlouva“):  

 
I. 

Předmět Smlouvy 

1. Na základě této Smlouvy se zapůjčitel zavazuje přenechat Vydlužiteli zápůjčku ve Voucherech 
TRN (dále jen TRN) v celkové výši ________________ TRN (dále jen „zápůjčka“). 

2. Vydlužitel se zavazuje vrátit zapůjčiteli zápůjčku do 24 měsíců od účinnosti této Smlouvy spolu s 
úroky v souladu s čl. II. této Smlouvy. 

3. Zápůjčka bude vydlužiteli poskytnuta způsobem dle čl. III této Smlouvy, a to v okamžiku uzavření 
této Smlouvy. 
 

II. 
Splacení zápůjčky a úrok  

1. Smluvní strany sjednávají úrok ve výši 20% p.a. z hodnoty zápůjčky touto smlouvou poskytnuté, 
přičemž zapůjčiteli vzniká nárok na poměrnou část (1/365) z ročního úroku vždy uplynutím 
každého kalendářního dne doby trvání této Smlouvy s tím, že výše průběžné složky odměny je 
zaznamenávána v osobním účtu zapůjčitele v Intranetu (dále jen „Úrok“). 



2. Úrok bude zapůjčiteli spolu s jistinou zápůjčky vydlužitelem vyplácen v TRN do jeho obchodního 
účtu v Intranetu. 

3. Zápůjčka bude zapůjčiteli vyplacena na jeho obchodní účet v Intranetu automaticky – převodem 
z účtu vydlužitele na  obchodní účet zapůjčitele, a to první den po řádném ukončení Smlouvy.  

4. Zapůjčitel má právo vzdát se samostatným prohlášením nároku na průběžnou výplatu úroku, a 
to ve prospěch nadace GLOCIN, pokud o tuto možnost projeví zájem. 

 
 

III. 
Uzavření smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na základě objednávky zapůjčitele provedené v Intranetu. Objednávkou se 
rozumí vyplnění příslušného formuláře, kdy mj. zapůjčitel uvede i výši zápůjčky poskytované 
vydlužiteli. Zápůjčka je vždy v nejnižší výši 250 TRN a dále v násobcích této částky (tj. 500 TRN, 
750 TRN, 1000 TRN atd.). 

2. Tato Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem kliknutí zapůjčitele na 
tlačítko „Zakoupit“ na konci objednávkového formuláře.  

3. Předpokladem uzavření Smlouvy je dostatek disponibilní částky na účtu v Intranetu zapůjčitele, 
tedy alespoň částka ve výši odpovídající výši zápůjčky. V případě, že zapůjčitel nedisponuje 
dostatečným množstvím disponibilní částky, není zapůjčiteli kliknutí na tlačítko, kterým dojde k 
uzavření Smlouvy, umožněno, a zapůjčitel bude vyzván ke zvýšení disponibilního zůstatku. 

4. Okamžikem uzavření Smlouvy dochází k automatickému převodu zápůjčky z obchodního účtu 
zapůjčitele na obchodní účet vydlužitele.  

5. V případě, že se převod odměny podle odst. 4 tohoto čl. nezdaří např. z důvodu technického 
problému, tato Smlouva nenabude účinnosti. 

  
 

IV.  
Spotřebitelská ujednání 

1. Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na zapůjčitele, který je spotřebitelem. Je-li tedy 
níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn zapůjčitel. 

2. Vydlužitel tímto informuje spotřebitele, že režim této smlouvy spadá pod režim OZ. Tato 
Smlouva je za použití prostředku komunikace na dálku. Tento způsob komunikace není spojen 
s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady za připojení 
k internetu, případně mimo běžné náklady spotřebitele na komunikaci prostřednictvím telefonu 
či jiného zařízení. 

3. Spotřebitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že byl ještě před uzavřením této Smlouvy poučen 
o daních, poplatcích a dalších nákladech souvisejících s předmětem plnění.  

4. Spotřebitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této Smlouvy, a 
to bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce. V takovém případě vrátí vydlužitel spotřebiteli 
veškeré platby, které od něj obdržel, a to stejným platebním prostředkem, který spotřebitel 
použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. Formulář pro 
odstoupení od smlouvy je poskytován spotřebiteli spolu s touto Smlouvou. 

5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat 
zákaznickou podporu vydlužitele po zadání osobního PIN jednou z níže uvedených možností: 



i. na adrese https://help.glocinservices.com 
ii. osobně nebo písemně na adrese 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, ČR 

a to formou jednostranného právního jednání (dopisem, e-mailem). Spotřebitel je oprávněn 
využít pro odstoupení od Smlouvy formulář k odstoupení od Smlouvy, jehož vzor je dostupný 
v Intranetu. 

6. Spotřebitel dále bere na vědomí, že v případě, že mezi vydlužitelem a spotřebitelem dojde ke 
spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, je oprávněn podat návrh na 
mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení 
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.  

7. V případě, že mezi vydlužitelem a spotřebitelem, který je příslušníkem jiného státu než České 
republiky, dojde ke spotřebitelskému sporu a spotřebitel se nerozhodne postupovat dle článku 
6 tohoto odstavce, je spotřebitel v souladu s Čl. 18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1215/2015 oprávněn podat žalobu buď u soudů České republiky, nebo u soudu místa, kde má 
spotřebitel obvyklé bydliště.  

8. Kontaktní údaje vydlužitele: 
GLOCIN LIMITED  
sídlo: Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, Velká 

Británie OL9 6HZ, IČ: 108 18 518 
doručovací adresa v ČR: GLOCIN LIMITED-Czech branch, 8. pěšího pluku 2173,              738 

01 Frýdek-Místek, Česká republika 
e-mail:  office@glocin.com  web: https://www.glocin.com 

 
V. 

Informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů 

1. Vydlužitel v souvislosti s uzavřením této Smlouvy tímto informuje zapůjčitele, který je fyzickou 
osobou, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, že na základě této Smlouvy vydlužitel zpracovává 
jeho osobní a jiné údaje poskytnuté mu zapůjčitelem, a to za účelem splnění smluvně převzatých 
vzájemných povinností vyplývajících z této Smlouvy a jeho zákonných povinností jako vedení 
účetnictví, podávání daňových přiznání, informování svých zákazníků apod. 

2. Tyto údaje budou zpracovány a uchovány po dobu potřebnou pro naplnění účelu jejich 
zpracování, tj. po dobu stanovenou zákonem.  

3. Osobní údaje je zapůjčitel povinen poskytnout za účelem splnění Smlouvy a vedení účetnictví. 
Osobní údaje zapůjčitele budou dále předány třetím osobám, přičemž v takovém případě budou 
tyto třetí osoby splňovat veškeré technické a organizační předpoklady pro utajení poskytnutých 
osobních údajů. 

4. Zapůjčitel tímto bere na vědomí, že má právo žádat informaci o tom, jaké osobní údaje a jakým 
způsobem jsou zpracovávány, má právo žádat si kopii těchto údajů, přístup k nim, požadovat 
jejich aktualizaci či opravu, požadovat omezení nebo výmaz těchto údajů, vznést námitku proti 
jejich zpracování, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 
osobních údajů má právo se obrátit na vydlužitele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Má rovněž právo požádat vydlužitele o vysvětlení, jak jsou jeho údaje dál zpracovávány, či podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že bude mít podezření na 
zpracovávání jeho osobních údajů v rozporu s nařízením.  



5. Ustanovení tohoto čl. této Smlouvy se nevztahují na zapůjčitele, který je právnickou osobou. 
6. Tato Smlouva je počínaje jejím uzavřením archivována vydlužitelem, a to i po jejím naplnění. 

Smlouva je archivována ve formě, ve které byla uzavřena, tj. v elektronické formě 
prostřednictvím Intranetu. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně vydlužitel, případě 
subjekt vydlužitelem pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím 
osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění. 

 

VI. 
AML 

1. Zapůjčitel je povinen podrobit se identifikaci a kontrole ve smyslu z.č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML 
zákon“), kdy vydlužitel tímto prohlašuje, že je v souladu s AML zákonem povinnou osobou, 
přičemž jako povinná osoba má povinnost identifikaci a kontrolu zapůjčitele provádět.  

2. Tuto identifikaci a kontrolu zapůjčitele bude provádět zákaznická podpora vydlužitele, a to ještě 
předtím, než vydlužitel naváže se zapůjčitelem obchodní vztah vyplývající z AML zákona.  

3. Identifikace a kontrola zapůjčitele dle AML zákona může být také zajištěna prostřednictvím 
zprostředkované identifikace, kterou v rámci České republiky provádí služba CzechPoint.  

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců.  
2. Zapůjčitel se dále zavazuje, že bude řádně plnit své daňové povinnosti, které pro něj vyplývají 

z daňových předpisů právního řádu, kde je daňovým rezidentem. 
3. Zapůjčitel prohlašuje a ujišťuje vydlužitele, že prostředky, z nichž je zápůjčka poskytnuta, 

nepocházejí z trestné činnosti. 
4. Tato Smlouva, jakož i právní vztahy mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy vzniklé a 

výslovně neupravené jejím textem, se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením 
kolizních norem. Veškeré případné spory Smluvních stran související s touto Smlouvou (včetně 
sporů týkajících se její platnosti) budou rozhodovány soudy České republiky. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena ustanovení čl. IV. Spotřebitelská ujednání, ani ustanovení žádných dalších 
předpisů týkajících se ochrany spotřebitele. 

5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek Smlouvy 
výslovně označeny a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. 

6. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje také e-mail (avšak pouze při použití výše 
uvedených kontaktních e-mailových adres smluvních stran), přičemž se nevyžaduje zaručený 
elektronický podpis. 

7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce nebo ustanovení této 
Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, 
že by jakýkoliv takový článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
zavazují se Smluvní strany provést konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté 
vůle. Smluvní strany považují tuto Smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně 



prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této Smlouvy 
vyplývajících. 

10. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Text Smlouvy je možné stáhnout a poté 
archivovat a tisknout dle potřeby. 

 


