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Všeobecné obchodní podmínky (VOP)  
Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky týkající se používání služeb JenMyDva 
provozovaných společností Jenmydva, s.r.o., P. O. Box 18, Praha 2, 120 00 (dále jen „JenMyDva”). 

Svou registrací u společnosti JenMyDva zákazník potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní 
podmínky společnosti JenMyDva a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky se tím stávají 
součástí smlouvy. 

Osobám mladším 18 let není využívání služeb JenMyDva dovoleno. 

1. Předmět smlouvy 

(1) Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností JenMyDva mohou být jak bezplatné výkony, 
tak i zpoplatněné výkony. Před využitím zpoplatněného výkonu bude zákazník upozorněn na to, že 
výkon je zpoplatněný, a bude mu sdělena výše plateb, které bude muset v případě objednání provést. 
Společnost JenMyDva nabízí zákazníkovi mimo jiné následující výkony: 

• Zahrnutí zákazníka do databáze společnosti JenMyDva a správa jeho dat; 
• Umožnění navázání kontaktu s jinými zákazníky společnosti Jenmydva, s.r.o. 

(2) Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností JenMyDva není ani zprostředkování sňatku, 
ani jakákoliv trvalá a opakující se činnost na základě pracovní smlouvy směřující k bezprostřednímu 
uzavření partnerství nebo sňatku. 

(3) Společnost JenMyDva poskytuje své služby výlučně pro soukromé účely. Registrací se zákazník 
zavazuje využívat tyto služby výlučně pro soukromé účely a nebude je využívat ke komerčním 
účelům. 

2. Využívání služeb JenMyDva a uzavření smlouvy  

(1) Využívání služeb JenMyDva je možné pouze po provedení registrace. 

(2) Registrací zákazník uznává tyto Všeobecné obchodní podmínky a prohlašuje, že je plnoletý, tedy 
dovršil 18 let. 

(3) Již registrací vzniká první (bezplatný) smluvní poměr mezi společností JenMyDva a zákazníkem, 
pro který platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

(4) Objednáním zpoplatněného výkonu uzavírá registrovaný zákazník poté další smluvní poměr se 
společností JenMyDva oddělený od registrace (tzv. ”Prémiové členství”), pro který rovněž platí tyto 
Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru 
informován o zpoplatnění služby a příslušně platných cenách a platebních podmínkách. Tento další 
smluvní poměr týkající se zpoplatněných služeb se uskuteční tím, že zákazník bude akceptovat 
platební závazek na příslušných internetových stránkách kliknutím na zelené pole Potvrdit. 



(5) Zákazník výslovně požaduje, aby mu placené služby byly poskytovány ihned po uzavření 
smlouvy, a to na základě zakoupení Prémiového členství, tedy před uplynutím obecné zákonné lhůty 
pro odstoupení od smlouvy. 

(6) Zákazník ujišťuje, že údaje uvedené při registraci, pozdějším objednání a při platbě jsou pravdivé. 

(7) Společnost JenMyDva si vyhrazuje právo zablokovat zákazníkovi přístup k poskytovaným 
službám, pokud bude zákazník využívat služby nebo stránky JenMyDva způsobem, který je v rozporu 
se zákonem, s právy třetích stran nebo je v rozporu se současnými povinnostmi zákazníků, podrobně 
popsanými v článku 6. „Povinnosti  zákazníka“. Zablokování přístupu z výše uvedených důvodů 
ovšem nic nemění na povinnosti zablokovaného zákazníka uhradit objednanou službu. Platba, kterou 
již zákazník společnosti JenMyDva provedl, nebude v tomto případě do výše 350,00 EUR vrácena, 
nýbrž bude zadržena jako smluvní pokuta. Společnost JenMyDva si kromě toho výslovně vyhrazuje 
právo požadovat také vůči zákazníkům, kteří neuhradili žádnou částku nebo jen částku nižší než 
350,00 EUR, paušálně smluvní pokutu do výše 350,00 EUR. Uplatnění skutečně vzniklé vyšší škody 
se tímto nevylučuje. Společnost je oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 1,00 EUR také 
v případě, že bude společnost muset vyzvat zákazníka k zaplacení členství kvůli nedostatku peněžních 
prostředků na kartě. 

3. Služby JenMyDva a rozsah výkonů 

(1) Služby společnosti JenMyDva začínají osobnostním testem skládajícím se z několika kroků při 
registraci. 

(2) Jako výsledek tohoto porovnání s údaji ostatních zákazníků JenMyDva obdrží zákazník seznam 
těch ostatních zákazníků, kteří se k němu nejlépe hodí, formou anonymních krátkých profilů. 

(3) Zákazník může nyní navázat kontakt s jinými zákazníky navrhnutými službami JenMyDva. 
Navázání přímého kontaktu mezi zákazníky společnost JenMyDva ovšem zásadně umožní jen se 
vzájemným souhlasem obou zákazníků. Takový vzájemný souhlas se může uskutečnit tím, že 
zákazník pošle svůj anonymní krátký profil jinému zákazníkovi, kterého si vybral (tzv. „navázání 
kontaktu”). Tento druhý zákazník se může poté rozhodnout, zda odpoví nebo ne. O navázání kontaktu 
ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek se jedná také v případě, že zákazník přistoupí na 
přání jiného zákazníka navázat kontakt. Komunikace mezi zákazníky JenMyDva se uskutečňuje přes 
interní komunikační systém JenMyDva. Pro Prémiové členy je k dispozici funkce videochatu. 

(4) Možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv je zásadně zpoplatněná služba, pokud nebude při 
uzavření smlouvy dohodnuto jinak. 

(5) Tuto možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv v interním komunikačním systému JenMyDva 
může zákazník zakoupit na smluvně dohodnuté období, např. na tři měsíce nebo na šest měsíců (tzv. 
„doba platnosti smlouvy”). 

Pro výpočet smluvně dohodnutého období není měsícem myšlen kalendářní měsíc, nýbrž období od 
kalendářně určeného dne příslušného měsíce do stejného dne následujícího měsíce (např. od 15. února 
do 15. března). Jestliže bude v případě lhůty určené po měsících v posledním měsíci chybět den 
rozhodující pro uplynutí lhůty, skončí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (např. tříměsíční 
lhůta běžící od 30. listopadu skončí dne 28. února následujícího roku). 

(6) Než bude placený servis zpřístupněn, bude zákazník výslovně upozorněn na to, že služba je 
placená. Náklady, rozsah služeb a platné způsoby placení budou vysvětleny v rámci objednání 



příslušné placené služby. Po provedení platby a uvedení kompletní adresy může zákazník využívat 
placené služby. 

(7) Společnost JenMyDva nemůže ručit za správnost údajů zákazníků společnosti JenMyDva 
uvedených v osobnostním testu. 

Společnost JenMyDva nemůže ručit za to, že zákazník úspěšně naváže kontakty během doby platnosti 
smlouvy, pokud nebylo při uzavření smlouvy výslovně dohodnuto jinak. 

(8) V zásadě jsou služby poskytované JenMyDva k dispozici 24/7. Roční dostupnost služby je 99.5%. 
Toto obsahuje výjimku pro odstávku služby z důvodů údržby nebo aktualizace softwaru a příčiny, 
které jsou mimo kontrolu JenMyDva, jako jsou například nedostupnost internetových služeb, kde na 
vině je třetí strana, nebo z důvodu vyšší moci.  

(9) Klient tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že veškerý obsah vložený ním na webovou 
stránku/ aplikace JenMyDva je k dispozici všem zákazníkům, kteří disponují přístupem k těmto 
informacím prostřednictvím seznamu doporučených partnerů. Platí to přitom bez ohledu na 
skutečnost, zda-li se jiní klienti registrovali pro využívání služeb poskytovaných JenMyDva 
prostřednictvím odlišných webových stránek či prostřednictvím kooperujících partnerů. Zákazník také 
sám užívá výhod ústřední databáze JenMyDva při využívání služeb poskytovaných v rámci rozdílných 
domén (prostřednictvím seznamu doporučených partnerů). 

4. Sdělení mezi zákazníky a společností JenMyDva 

(1) Zprávy se zákazníkovi zasílají buď prostřednictvím sdělení na obrazovce po „Přihlášení“, tzn. 
když zákazník zadal své uživatelské jméno (nebo alternativně kód, který mu byl přidělen) a heslo, nebo 
prostřednictvím e-mailových zpráv na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci nebo 
aktuálně uloženou zákazníkem v jeho profilu. 

(2) Sdělení zákazníka společnosti JenMyDva jsou prováděna buď e-mailem na e-mailovou adresu 
uvedenou na stránkách JenMyDva (např. zakaznickyservis@JenMyDva.cz), dopisem nebo faxem. 
Pokud zákazník kontaktuje JenMyDva dopisem nebo faxem, je pro jednoznačnou autentifikaci a pro 
ochranu před zneužitím nutné, aby zákazník ve svých sděleních společnosti JenMyDva uvedl alespoň 
svou e-mailovou adresu registrovanou u JenMyDva a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která 
mu byla přidělena). Pokud zákazník kontaktuje JenMyDva e-mailem, je pro jednoznačnou 
autentifikaci a pro ochranu před zneužitím nutné, aby všechny e-maily odeslané zákazníkem 
společnosti JenMyDva byly zaslány z e-mailové adresy poskytnuté zákazníkem během registrace nebo 
aktuálně uložené zákazníkem v jeho profilu. 

5.   Ručení společnosti JenMyDva 

(1) Společnost JenMyDva neručí za správnost údajů uvedených zákazníkem společnosti JenMyDva v 
osobnostním testu. Společnost JenMyDva proto neručí ani za správnost vypracovaného výsledku testu 
a porovnání zákaznických profilů, protože vypracování výsledku testu a porovnání zákaznických 
profilů je prováděno především na základě uvedených údajů.  

(2) Přímé kontakty mezi zákazníky společnosti JenMyDva jsou navázány jen se vzájemným 
souhlasem. Společnost JenMyDva proto neručí za to, že během doby platnosti smlouvy nebude se 
zákazníkem navázán kontakt.  



(3) Společnost JenMyDva neodpovídá za nesprávné fungování služeb a není povinna nahradit škodu, 
pokud k nesprávnému fungování služeb nebo škodě došlo v důsledku nesplnění povinností podle 
článku 6. Povinnosti zákazníka zákazníkem. 

(4) Společnost JenMyDva nezaručuje stálý řádný provoz, tedy stálou a nepřetržitou disponibilitu 
služeb. Zejména společnost JenMyDva neručí za poruchy technických zařízení nebo kvality přístupy 
ke službám na základě vyšší moci nebo na základě událostí, za které společnost JenMyDva neručí 
(např. výpadek komunikačních sítí). 

6. Povinnosti zákazníka  

(1) Zákazník je výhradně odpovědný za veškeré údaje, které uvede. Ujišťuje, že jím uvedené údaje 
odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Zákazník se zavazuje, že nebude úmyslně vydávat údaje 
třetích osob za své vlastní. Úmyslně chybné údaje nebo údaje uvedené s podvodným záměrem, 
zejména uvedení bankovního spojení nebo údajů k platebním kartám třetí osoby bez jejího souhlasu, 
mohou vést k právním krokům (více odst. 6). 

Zákazník se zavazuje, že údaje uvedené společnosti JenMyDva, zejména své kontaktní údaje a 
platební údaje, bude udržovat v aktuálním stavu. 

(2) Zákazník se zavazuje, že neuvede informace, pokud tyto údaje od něj nebudou výslovně 
požadovány. Týká se to zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonních a 
faxových čísel. 

(3) Zákazník je povinen zacházet s údaji (zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové 
adresy, telefonní a faxová čísla), e-maily a jinými zprávami a sděleními jiných zákazníků společnosti 
JenMyDva, které obdrží v souvislosti s využíváním služeb společnosti JenMyDva, důvěrně a 
neprozradit je třetím osobám bez souhlasu jejich původce. Předávání jakýchkoliv údajů ne-
zákazníkům v rámci služeb společnosti JenMyDva je zakázáno.  

(4) Zákazník ujišťuje, že nemá žádné obchodní úmysly a údaje třetích osob, které mu budou svěřeny, 
nepoužije ke komerčním účelům nebo v rozporu se smlouvou. Zákazník se zavazuje, že nebude 
ostatním zákazníkům společnosti JenMyDva zasílat zprávy k jinému účelu než k osobní komunikaci, 
zejména k propagaci nebo reklamě zboží či služeb. Zákazník se kromě toho zavazuje, že nebude 
rozesílat tzv. ”řetězové dopisy” apod.  

(5) Zákazník se zavazuje, že nebude zneužívat služeb společnosti JenMyDva, především nebude 
služby společnosti JenMyDva používat k šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických nebo jiných 
protizákonných materiálů (to zahrnuje zejména použití funkce videochatu); 

• k vyhrožování, obtěžování nebo porušování práv jiných osob; 
• ke slibování nebo požadování peněz nebo nepeněžitých výhod. 

Zákazník se dále zavazuje, že 

1. nebude na stránky JenMyDva umísťovat žádná data obsahující viry (infikovaný software); 
2. nebude na stránky JenMyDva umísťovat data obsahující software nebo jiný materiál chráněný 

autorským právem nebo průmyslovými ochrannými právy, kromě případů, kdy je zákazník 
vlastníkem příslušných práv nebo obdržel potřebný souhlas vlastníka práv pro používání 
takového software nebo materiálu; 

3. nebude služby společnosti JenMyDva využívat takovým způsobem, aby byla negativně 
ovlivněna dostupnost nabídek JenMyDva pro jiné zákazníky; 



4. nebude zadržovat e-maily a ani se o to nepokusí. 

(6) Nedodržení některé z povinností zákazníka uvedených v odstavcích 1 až 5 může vést k vypovězení 
smluvního poměru společností JenMyDva, ve s pojení s okamžitým zablokováním přístupu ke 
službám JenMyDva. Případný nárok společnosti JenMyDva na platbu vůči zákazníkovi tím zůstává 
nedotčený (viz k tomu detailně také ”2. Využívání služeb JenMyDva a uzavření smlouvy“). Kromě 
toho si společnost JenMyDva vyhrazuje právo zahájit proti zákazníkovi občanskoprávní a/nebo trestně 
právní kroky a požadovat smluvní pokutu ve výši 10.- EUR, není-li u konkrétního porušení uvedená 
jiná výše. 

(7) Pokud zákazník spojuje s využíváním služeb JenMyDva obchodní zájmy nebo údaje a data, které 
mu byly svěřeny, používá ke komerčním účelům, je – nezávisle na případném nároku na náhradu 
škody – povinen zaplatit za každé prokázané jednání v rozporu smluvní pokutu ve výši 2.500.- EUR. 

(8) Zákazník se zavazuje, že se vůči společnosti JenMyDva vzdá veškerých žalob, nároků na náhradu 
škody, ztrát nebo požadavků, které mohou vzniknout na základě jeho registrace a využívání služeb 
JenMyDva. Zákazník osvobodí společnost JenMyDva od jakéhokoliv ručení a od všech závazků, 
nákladů a nároků plynoucích ze škod kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobních práv jinými 
zákazníky. 

(9) Zákazník bude zprávy, které obdrží, v pravidelných a přiměřených časových intervalech stahovat, 
bude na ně odpovídat a v případě potřeby je bude archivovat na vlastním počítači nebo jiných 
paměťových médiích. V opačném případě je společnost JenMyDva oprávněna zákazníkovi naúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 200.- EUR. 

Společnost JenMyDva je oprávněná zprávy uložené v Accountu zákazníka po uplynutí dvanácti (12) 
měsíců po zaslání, popř. přijetí vymazat – také bez oznámení nebo zpětného dotazu.  

7. Informace k ochraně dat, zpracování dat a cookies 

Všechna data a osobní údaje stejně jako cookies zpracováváme v souladu se zákonem. 

8. Výpověď, prodloužení smlouvy a nastavení služeb 

(1) Výpověď 

U tématu výpověď je nutné striktně rozlišovat mezi bezplatným smluvním vztahem, který se uskuteční 
registrací, a zpoplatněným smluvním vztahem, který se uskuteční při objednání zpoplatněné služby. 

Zákazník je kdykoliv oprávněný bezplatný smluvní vztah existující se společností JenMyDva bez 
uvedení důvodů vypovědět. Výpověď tohoto bezplatného členství se účinně provede potvrzením linku 
”Deaktivovat profil” pod ”Nastavení” na webových stránkách společnosti JenMyDva. Odhlášením se 
profil nevymaže. 

Společnost JenMyDva je oprávněná bezplatný smluvní vztah existující se zákazníkem vypovědět s 
čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Právo na výpověď z důležitého důvodu, popř. k zablokování 
zákazníka, tím zůstává nedotčeno. 

Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy podle § 1820 an. občanského zákoníku, neboť jde o 
výjimku z práva na odstoupení, kdy zákazník přijetím obchodních podmínek výslovně souhlasil 
s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, což ho zbavuje jeho práva na 
odstoupení od smlouvy podle § 1837 písm. a) občanského zákoníku. 



Zpoplatněný smluvní vztah (tzv. ”Prémiové členství”) zakoupené prostřednictvím webové stránky 
musí být vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy 
– nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. 
Upozornění: všechny platné výpovědi jsou účinné ke konci stávajícího předplatného (tzv. ”výpovědní 
doba”). 

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou 
výslovného, písemného prohlášení (tzn. dopis nebo fax). Výpověď musí být zaslána na adresu: 

JenMyDva, s.r.o. služby zákazníkům / ukončení P. O. Box 18, Praha 2, 120 00. 

Fax: +420 32222467898 

Email: zakaznickyservis@jenmydva.cz  

Výslovné upozornění: Zpoplatněný smluvní vztah nelze vypovědět pouhým vymazáním profilu. 
Jestliže zákazník zpoplatněné služby vymaže svůj profil, zůstane tím zpoplatněný smluvní vztah 
nedotčený. Zákazník se vymazáním profilu vzdává pouze využívání služby, kterou ještě nevyužil, ale 
již zaplatil. To znamená, že zákazníkovi nebude vrácena platba, kterou již provedl. Písemná výpověď 
zpoplatněného smluvního vztahu zakoupeného prostřednictvím webové stránky – jak je popsaná výše 
– je v každém případě naléhavě nutná.  

(2)  Prodloužení smlouvy 

Smlouva na zpoplatněnou službu zakoupenou prostřednictvím webové stránky se prodlouží 
automaticky o dobu platnosti dohodnutou při objednání (např. 3, 6 nebo maximálně 12 měsíců), pokud 
zákazník svou smlouvu písemně nevypoví alespoň 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby 
platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během 
uvedené lhůty – s uvedením svého celého jména, své e-mailové adresy registrované u společnosti 
JenMyDva a svého uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena).  

Při objednání zpoplatněné služby bude zákazník po obdržení potvrzení objednávky informován o 
příslušné době platnosti, datu začátku smlouvy a době trvání prodloužení v případě, že nebude včas 
podána výpověď.  

9. Námitky zákazníka a prodlení s platbou 

(1) Námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník 
písemně (pouze písemně zaslaným dopisem nebo faxem) vznést vůči JenMyDva a zdůvodnit do šesti 
(6) týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník 
nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, platí, že tyto náklady schválil.   

Při existenci oprávněné námitky (například chybu výpočtu) bude zákazníkovi buď vrácena 
právoplatně uplatněná částka, nebo dle volby mu bude nabídnuto prodloužení zpoplatněné služby 
(prémiové členství). Toto prodloužení odpovídá době, za kterou zákazník uplatnil oprávněnou 
námitku. 

(2) Společnost JenMyDva si vyhrazuje právo při nezaplacení nebo prodlení zákazníka s platbou 
pověřit inkasní společnost a tyto náklady po zákazníkovi vymáhat. Společnost JenMyDva si kromě 
toho vyhrazuje právo požadovat úroky z prodlení, jejichž výše se řídí podle zákonných ustanovení. 



Společnost JenMyDva si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi v rámci zákonných možností 
náklady, které vzniknou neoprávněným stornováním platby kreditní kartou nebo neoprávněnou 
námitkou proti inkasu.   

10. Změna Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů 

(1) VOP mohou být změněny, pokud tím nebudou dotčeny podstatné úpravy smluvního vztahu a bude 
to nutné pro přizpůsobení vývojům, které nebyly při uzavírání smlouvy předvídatelné a jejichž 
nezohlednění by značně narušilo vyváženost smluvního vztahu.  

11. Ostatní ustanovení 

(1) Společnost JenMyDva je oprávněná pověřit třetí poskytovatele služeb a pověřence poskytnutím 
částí nebo celého spektra služeb společnosti JenMyDva, pokud tím zákazníkovi nevzniknou žádné 
újmy. 

(2) Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy budou 
nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává tím platnost ostatních Všeobecných obchodních 
podmínek a smlouvy nedotčena. Pokud se ustanovení nestanou součástí smlouvy nebo budou 
neúčinná, bude se obsah smlouvy řídit podle zákonných předpisů.  

(3) Platí právo České republiky, aniž by byla dotčena závazná ustanovení nařízení EU č. 593/2008. 

(5) Zákazník má možnost stáhnout si při uzavření smlouvy smluvní ustanovení, která pro něj platí, 
včetně Všeobecných smluvních podmínek a uložit je v reprodukovatelné formě. 

(6) Za služby JenMyDva je odpovědná společnost JenMyDva, s.r.o.   

 

© 2005-2020 JenMyDva, s.r.o.  

 

  



 

 

 

 

V. VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

  



 

 

  



Karel Veselý 
8. května 778 
Pardubice  
530 06 
karelvesely1993@email.cz 

 

Jenmydva, s.r.o. 
P. O. Box 18 

Praha 2  
120 00 

 

Pardubice, 10. 4. 2020, emailem 

 

 

Výpověď smlouvy o poskytování seznamovacích služeb 
 
Vážení, 

Dne 22. 2. 2020 jsem s vámi uzavřel smlouvu na poskytování služeb v oblasti online seznamování. 
Oznamuji vám, že v souladu s článkem 8 vašich všeobecných obchodních podmínek to vypovídám. 

Zásadně nesouhlasím se strženou finanční částkou 2247 Kč, jak jsem vám uvedl 3. 4. 2020 
v telefonickém hovoru do vaší společnosti! Dle informací na vašich webových stránkách jsem uzavřel 
pouze MĚSÍČNÍ ČLENSTVÍ ZA 149 KČ!!! Je to podvod na lidi, když informaci o prodloužení 
uvádíte v několika stránkových podmínkách, což mi prakticky potvrdila vaše operátorka. Snad se vám 
dobrě spí. Tímto strženou částku REKLAMUJI podle čl. 9 obchodních podmínek. Trvám na 
okamžitém VRÁCENÍ PENĚZ NA ÚČET A ZÁROVEŇ NA SMAZÁNÍ CELÉHO MÉHO 
PROFILU VČETNĚ FOTOGRAFIÍ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR.  

Zjistil jsem ,že úplně stejné stížnosti řeší podvedení zákazníci na portále natritosmejdum.cz. Dle 
informací na této webové stránce jejich stížnosti uznáváte a peníze vracíte. Nechápu, proč mi je 
odmítla operátorka vrátit! Cítím se DISKRIMINOVÁN a zvážím podání žaloby k veřejnému ochránci 
práv, pokud mi peníze do 7-mi dnů nevrátíte. Nemám zájem o vaše služby! Ani jsem je prakticky 
nevyužíval, je to bouda na lidi.  

Karel Veselý 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  



 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
Vyplňte a zašlete nám tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Prosíme Vás o 
poskytnutí registrované e-mailové adresy za účelem Vaší rychlé identifikace a efektivního vyřešení 
požadavku. 

Jestliže chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět 

Komu Jenmydva, s.r.o., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, P. O. Box 18, Praha 2, 120 00 (dále 
jen „JenMyDva”). 

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží 
(*)/ poskytnutí následující služby (*) 

Objednáno dne (*)/Obdrženo dne (*): 22. 2. 2020 

Jméno spotřebitele/spotřebitelů: Karel Veselký 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: Pardubice, 8. května 778, 530 06 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení formou dopisu):  

Datum: 18. 5. 2020 

___________________________________________________________________________ 

(*) nehodící se škrtněte 

Volitelná informace: 

Vaše e-mailová adresa použitá k registraci: karelvesely1993@email.cz 

 

 

  



 

 

 

 

 

VII. REAKCE SPOLEČNOSTI 

  



Jenmydva, s.r.o. 
P. O. Box 18 
Praha 2  
120 00 

 

Karel Veselký 
8. května 778 

Pardubice  
530 06 

karelvesely1993@email.cz 

 

V Praze dne 21. 5. 2020 

 

 

Věc: Reakce na dopis s názvem odstoupení od smlouvy 

 

 

Vážený pane Veselký, 

 

reagujeme tímto na Vaše odstoupení od smlouvy ze dne 18. 5. 2020 doručené na naši adresu dne 20. 5. 
2020. Velice nás mrzí, že již nemáte zájem o naše unikátní služby, které zajišťuji seznámení na 
míru pro muže a ženy všech věkových skupin. Sdružujeme tisíce profilů nezadaných poutníků životem 
s vážnými úmysly, kteří již nechtějí kráčet sami. Díky naší mravenčí práci se od roku 2005 seznámily tisíce 
párů, což je naším primárním zájmem. Denně inovujeme společně s dalšími vědci seznamovací procesy 
tak, abychom byli jedničkou na trhu. Mrzí nás, že jste se rozhodl službu ukončit dříve, než jste našel tu 
pravou.  

 

Bohužel musíme konstatovat, že na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku a obchodních 
podmínek nemáte nárok. I když bychom Vám rádi vyhověli, občanský zákoník nám takové jednání 
zakazuje. Vaše prémiové členství se automaticky prolongovalo v souladu s obchodními podmínkami, které 
jsou závaznou součástí smlouvy. Snažíme se vyjít klientům vstříc a ušetřit jim čas s opakovaným 
prodlužováním členství, které by museli opakovaně zadávat v objednávkovém formuláři na webových 
stránkách. Tento čas tak mohou využít efektivněji na hledání svého ideálního protějšku.  

 



Nemáme povinnost Vám finanční částku 2247 Kč vracet a činit tak ani nebudeme. Navíc bychom Vás 
rádi informovali, že vzhledem k zajištění bezpečnosti citlivých údajů evidujeme veškerý pohyb v našem 
seznamovacím portále. Na základě kontroly Vašeho profilu jsme zjistili, že jste seznamovací služby nadále 
využíval, a to ještě nejméně dvakrát po uplynutí měsíčního prémiového členství.  

 

Jak jsme již psali, s Vaším odstoupením od smlouvy nesouhlasíme a Váš nárok neuznáváme. Váš 
profil je aktivní, neboť jste jej doteď nedeaktivoval, a chodí Vám na něj zprávy, na které v rozporu 
s obchodními podmínkami neodpovídáte. Zároveň jsme zjistili, že jste užil platební kartu k bankovnímu 
účtu třetí osoby, neboť jde také o účet Vaší manželky, která nám tuto informaci telefonicky sdělila. Ani 
nechceme domýšlet, jaké další Vámi uvedené údaje jsou nepravdivé. I když bychom po Vás mohli 
požadovat v souvislosti s uvedeným smluvní pokutu ve výši 210 EUR, rozhodli jsme se dát Vám 
druhou šanci a prozatím smluvní pokutu nevymáhat. Vaši smlouvu považujeme za ukončenou ke 
dni 22. 6. 2020. Po uplynutí tohoto dne Váš profil deaktivujeme a již nebude možné se do něj 
přihlásit.    

 

Pokud byste se v budoucnu rozhodl najít si partnerku, která k Vám bude na míru sedět, můžete opět 
využít našich služeb na adrese Jenmydva.cz a zaregistrovat se. Do té doby Vám můžeme doporučit 
některý z našich online kurzů, který Vám nabídneme s 10% slevou po zadání kódu SLEVALETO10. Na 
základě vyhodnocení Vašich konverzací našimi vědci Vám doporučujeme zejména kurz Jak na komunikaci 
s opačným pohlavím nebo kurz Jak nic netajit, ale zároveň nelhat. 
 
Přejeme Vám spoustu štěstí při hledání té pravé lásky. 

 

 

S přáním hezkého dne   

 

   

 

 

 

Ing. Ivan Rychlý, jednatel společnosti Jenmydva, s.r.o. 

 

 

 
 

 

 


