
Obchodní podmínky pro provozování internetových 
portálů 
Verze: 1, účinná od 1. dubna 2023 
Tyto Obchodní podmínky pro provozování internetových portálů (Podmínky) popisují 
a upravují, jakým způsobem Půjčka.co srovnání s.r.o., IČO: 06582354, se sídlem 
Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 284209 (Půjčka.co), a dotFOX 
s.r.o., IČO: 02614791, DIČ: CZ02614791, se sídlem Pod Stárkou 1560/35, Michle, 
140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 
Praze pod sp. zn. C 221471 (dotFOX) společně (Půjčka.co a dotFOX společně jen 
Společnosti) provozují dále uvedené internetové portály a poskytují službu 
informačního a srovnávacího servisu. 
Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů jsou dostupné na https://
www.pujcka.co/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.pdf. V rámci činností 
popsaných v těchto Podmínkách jsou Společnosti v postavení společných správců 
osobních údajů. 
Společnosti jsou samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, což si můžete 
snadno ověřit na internetových stránkách České národní banky (https://apl.cnb.cz/
apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz).  
Společnosti neposkytují radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o 
spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Jednotliví Poskytovatelé platí 
Společnostem odměnu a provize. Užívání Webových portálu a dalších služeb je pro 
Uživatele a Klienty zdarma. 
Podmínky mohou být kdykoliv měněny vyvěšením nové verze Podmínek na https://
www.pujcka.co/pujcka_co-obchodni-podminky.pdf. 
Společnosti nevykonávají zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích ve 
smyslu ust. § 3 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, ani zprostředkování pojištění ve smyslu ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Seznam pojmů a použitých zkratek 
Zkratka Význam

dotFOX dotFOX s.r.o., IČO: 02614791, DIČ: CZ02614791, se sídlem Pod 
Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 
221471

Klient Uživatel, který využil Službu

Podmínky tyto Obchodní podmínky pro provozování internetových portálů

Poskytovatel obchodní partner Společnosti nebo Společností, kterému mohou 
být předány údaje Uživatele za účelem poskytnutí služby nebo 
produktu ze strany Poskytovatele nebo obchodního partnera 
Poskytovatele

Půjčka.co Půjčka.co srovnání s.r.o., IČO: 06582354, se sídlem Pod Stárkou 
1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 284209

Služba služba informačního a srovnávacího servisu poskytovaná 
Společnostmi, která spočívá v předání údajů Už ivatele 
Poskytovatelům nebo v přesměrování Uživatele na internetové 
stránky vybraného Poskytovatele, jakož i v informování o 
parametrech nabídek Poskytovatelů

Společnost dotFOX nebo Půjčka.co

Společnosti dotFOX a Půjčka.co

Uživatel uživatel Webových stránek

Webové stránky webové stránky uvedené v čl. 1 odst. 2 těchto Podmínek.

ZSÚ zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 
pozdějších předpisů



Obecná část 
1. OBECNÁ A ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Společnosti se zabývají zejména provozováním Webových stránek a call centra, 
prostřednictvím kterých jsou schopny propagovat a srovnávat produkty a služby 
Poskytovatelů nebo dalších třetích osob a poskytovat Službu na základě smlouvy o 
informačním a srovnávacím servisu. 
2. Společnosti společně svým jménem a na svou odpovědnost provozují internetové 
portály: 

• www.pujcka.co  

3. Společnosti lze kontaktovat: 
• na adrese sídla; 

• Společnost Půjčka.co prostřednictvím elektronické adresy info@pujcka.co 
nebo telefonního čísla +420 602 859 666, 

• Společnost dotFOX prostřednictvím elektronické adresy info@dotfox.cz nebo 
telefonního čísla +420 602 859 666 

V případě nejasností ohledně toho, kterou Společnost kontaktovat, doporučujeme 
tuto nejasnost uvést nebo kontaktovat rovnou obě Společnosti. Povinnosti, které se 
týkají zpracování osobních údajů, řeší na základě dohody společných správců 
Společnost dotFOX. 
  
4. Webové stránky smí být využívány pouze za účelem, pro který byly vytvořeny, totiž 
pro získávání informací pro osobní užití a případně i pro vyplnění formuláře za 
účelem předání vybraných údajů Poskytovatelům v rámci poskytované Služby. 
Uživatelé nesmí Webové stránky měnit, upravovat nebo do nich zasahovat, případně 
je rozmnožovat, rozšiřovat, kopírovat, vydávat za vlastní apod. 
5. Pokud Uživatel zanechá své kontaktní údaje, jsou Společnosti oprávněny tohoto 
uživatele kontaktovat za účelem poskytnutí Služby. Pokud byla Uživateli poskytnuta 
Služba, stane se z Uživatele Klient. Společnosti jsou oprávněny Klienta dále 
kontaktovat za účelem nabízení Služby nebo obdobných služeb. Služba je 
poskytována na základě smlouvy o informačním a srovnávacím servisu. 
6. Společnosti informují Uživatele a Klienty, že smlouvu o zprostředkování 
spotřebitelského úvěru ve smyslu § 125 a.n. ZSÚ není možné svázat s jinou 
doplňkovou službou. Společnosti nicméně neuzavírají s Uživateli ani s Klienty 
smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru. 
7. Společnosti jsou oprávněny zasílat Klientům obchodní sdělení v souladu se 
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
2. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK 
1. Společnosti mohou kdykoliv měnit obsah Webových stránek bez nutnosti 
předchozího upozornění. 
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2. Prostřednictvím Webových stránek nedochází ke sjednávání produktů a služeb 
třetích stran. Ke sjednávání konkrétního produktu nebo služby s Poskytovatelem 
dochází až mezi Klientem a konkrétním Poskytovatelem v prostředí Poskytovatele. 
Webové stránky neumožňují Uživatelům ani Klientům uzavírat distančním způsobem 
smlouvu s Poskytovateli. Webové stránky tedy nejsou online tržiště ve smyslu ust. § 
2 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3. V rámci Webových stránek jsou zobrazovány pouze vybrané produkty a služby 
vybraných Poskytovatelů a dalších třetích osob. Nicméně v žádném případě se 
nejedná o příslib nebo návrh uzavření produktů a služeb za podmínek zveřejněných 
na Webových stránkách. Samotné uzavření smlouvy o produktu a službě je vždy 
závislé na konkrétním Poskytovateli. Informace uvedené na Webových stránkách 
jsou pouze orientační a nejsou vyčerpávající. Na poskytnutí spotřebitelského úvěru 
nebo jiné služby není právní nárok. 
4. Webové stránky obsahují rovněž tzv. iframe prvky třetích stran nebo 
Poskytovatelů. Ty fungují jako „okno“ na internetové stránky této třetí strany nebo 
Poskytovatele, která plně řídí a určuje obsah těchto prvků. Za obsah iframe prvků 
Společnosti neodpovídají a případná interakce v rámci iframe je pouze mezi 
Uživatelem a vybraným Poskytovatelem nebo třetí stranou. 
5. Společnosti negarantují správnost reprezentativních příkladů, které jsou převzaty 
od jednotlivých Poskytovatelů nebo třetích stran. V případě jejich zjevné nesprávnosti 
nebo rozporu se ZSÚ si však Společnosti vyhrazují právo reprezentativní příklady 
upravit. 
3. VÝBĚR PRODUKTU NEBO SLUŽBY 
1. V rámci Webových stránek je možné vybrat si druh produktu nebo služby. 
Společnosti neposkytuji radu ve smyslu ust. § 85 ZSÚ ani doporučení konkrétního 
produktu nebo služby ve smyslu ZSÚ, jelikož Uživatel nebo Klient si vybere službu 
nebo produkt vždy sám. 

2. Společnosti získávají od vybraných Poskytovatelů provizi nebo jinou odměnu. Pro 
Uživatele a Klienty jsou Služby Společností i užívání Webových stránek bezplatné. 
Společnosti nemohou pobírat odměnu zároveň od Poskytovatelů a Uživatelů, jelikož 
by to bylo v rozporu s ust. § 80 ZSÚ. 

3. Způsob a rozsah poskytnuté Služby vždy závisí na konkrétním rozsahu spolupráce 
a možnostech vybraného Poskytovatele. S ohledem na uvedené je Služba 
poskytována některým z dále uvedených způsobů. 

a) Přesměrování Klienta na internetové stránky vybraného Poskytovatele – 
nejsou předávány žádné údaje a Klient je pouze přesměrován z Webových 
stránek na internetové stránky vybraného Poskytovatele, kde své další 
potřeby řeší s vybraným Poskytovatelem. 

b) Předání sdělených údajů vybranému Poskytovateli – údaje vyplněné Klientem 
v rámci konkrétního formuláře jsou v rámci Služby předány pouze vybranému 
Poskytovateli. 



c) Předání sdělených údajů vybranému okruhu Poskytovatelů – údaje vyplněné 
Klientem v rámci konkrétního formuláře jsou v rámci Služby předány těmto 
Poskytovatelům. 

• Home Credit a.s. 
• Provident Financial s.r.o. 
• CFIG Credit a. s. 
• PROFI CREDIT Czech, a.s. 
• Fair Credit Czech s.r.o. 

d) Hovor se specialistou. V rámci hovoru jsou prodiskutovány základní možnosti 
Klienta a údaje jsou následně předány vybranému Poskytovateli. 

e) Předání sdělených údajů náhradnímu Poskytovateli – pokud Klient využil 
Službu popsanou v čl. 3. odst. 3. písm. b), c) nebo d) těchto Podmínek a 
Poskytovatel nebo Poskytovatelé odmítli poskytnout Klientovi vybraný 
produktu nebo službu, jsou Společnosti oprávněny předat údaje dalším 
Poskytovatelům ze seznamu Poskytovatelů, o což Klient využitím Služby 
výslovně žádá. K předání není nutná další interakce s Klientem a Společnosti 
jsou tak oprávněny předat údaje automaticky. 

  
4. Aby mohlo dojít k poskytují Služby dle čl. 3. odst. 3 těchto podmínek, dochází 
k uzavření smlouvy o informačním a srovnávacím servisu mezi Uživatelem/Klientem 
a Společnostmi. K uzavření smlouvy o informačním a srovnávacím servisu dochází 
nejpozději sdělením údajů ze strany Uživatele/Klienta, případně odesláním formuláře 
na Webových stránkách. 

5. V rámci Webových stránek ani hovoru nedochází k vyplňování nebo přípravě 
konkrétní žádosti o spotřebitelský úvěr. Dochází pouze k nezávazné poptávce více či 
méně konkretizovaného spotřebitelského úvěru, resp. druhu spotřebitelského úvěru, 
na základě které následně Klient řeší samotnou žádost s Poskytovatelem. 

6. Společnosti žádným způsobem nenakládají s majetkem Uživatelů nebo Klientů ani 
nesjednávají spotřebitelské úvěry. 

7. Pokud by některá Společnost zprostředkovávala spotřebitelské úvěry na bydlení, 
tak by Klientovi s dostatečným předstihem před zprostředkováním sdělila výši 
odměny nebo způsob výpočtu odměny, kterou v souvislosti se zprostředkováním 
obdrží. 

8. Klient využitím Služby potvrzuje, že se seznámil se základními pravidly 
bezpečného půjčování a s informacemi o osobě oprávněné zprostředkovat 
spotřebitelský úvěr Půjčka.co a dotFOX. 
  
4. ČINNOST POSKYTOVATELE ÚVĚRU 
1. Poskytovatel získá údaje Klienta a provede jejich kontrolu. Zároveň Poskytovatel 
zpravidla provede předběžné posouzení, ke kterému může využít následující 
nástroje: 

https://www.pujcka.co/seznam-spravcu
https://www.pujcka.co/zasady-pujcovani.pdf
https://www.pujcka.co/zasady-pujcovani.pdf
https://www.pujcka.co/pujcka_co-info-o-zprostredkovateli.pdf


a) interní registr vybraného Poskytovatele, 

b) registr SOLUS, 

c) Nebankovní registr klientských informací, 

d) Bankovní registr klientských informací, 

e) případně jiné registry, rejstříky a seznamy, o kterých bude Klienta informovat, 

f) automatizované zpracování údajů včetně profilování. 
  
2. Poskytovatel nemusí Klienta oslovit s nabídkou dalšího postupu. Společnosti tak 
nemohou zaručit, že Poskytovatel Klienta osloví. Společnosti jsou v takovém případě 
oprávněny Klientem zadané údaje předat jinému Poskytovateli, který je uveden v 
seznamu Poskytovatelů v souladu s čl. 3. odst. 3 písm. e) těchto Podmínek. 

3. Poskytovatel může po Klientovi požadovat doložení informací a dalších dokladů, 
které jsou nutné pro poskytnutí spotřebitelského úvěru. Po využití Služby tak dochází 
zejména k: 

a) podání žádosti na standardizovaném formuláři Poskytovatele nebo v rámci 
jeho internetových stránek, 

b) posouzení úvěruschopnosti Klienta – předtím by však měl být Klient 
Poskytovatelem poučen v souladu s ust. § 84 ZSÚ, 

c) identifikaci Klienta, 

d) předložení a poskytnutí předsmluvních informací a smlouvy, 

e) načerpání spotřebitelského úvěru. 

Veškeré uvedené činnosti vykonává sám Poskytovatel a Společnosti na těchto 
činnostech již nijak neparticipují ani za ně neodpovídají. 

4. Společnosti žádným způsobem neodpovídají za způsob jednání Poskytovatele a 
za obsah smlouvy o úvěru. Zpracování údajů ze strany Poskytovatele se vždy řídí 
předpisy a postupy vybraného Poskytovatele. 
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ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Případné spory budou řešeny u příslušného soudu v České republice v souladu 
s právním řádem České republiky. Společnosti se žádným způsobem nezaměřují na 
uživatele mimo Českou republiku. 

2. Spotřebitelské spory mohou být v zákonem stanovených případech řešeny rovněž 
mimosoudní cestou, a to před: 

a) Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz): Česká obchodní inspekce, oddělení 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 
00 Praha 1, nebo 

b) Finančním arbitrem (www.finarbitr.cz): Kancelář finančního arbitra, Legerova 
1581/69, 110 00 Praha 1. 

3. Orgánem dohledu je v souladu s ust. § 135 ZSÚ Česká národní banka, 
IČO: 481 36 450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz). 
  
4. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek nezpůsobuje neplatnost těchto 
Podmínek jako celku. 

5. Služby lze reklamovat v souladu s reklamačním řádem. 

6. Nepřesné informace je možné nahlásit na e-mail info@pujcka.co. 
  
7. Podmínky mohou být ze strany Společností kdykoliv měněny vyvěšením nové 
verze Podmínek na https://www.pujcka.co/pujcka_co-obchodni-podminky.pdf.
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