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Online seznámení? 
Raději ne

Nepoctivých obchodníků, kteří vydělávají na důvěřivosti tuzem-
ských uživatelů internetu, neustále přibývá. Provozovatelé  
online seznamek cílí na všechny věkové kategorie, a proto je 
nutné mít se před nimi na pozoru. 

Online seznamky lákají na měsíc na zkoušku zdarma nebo 
za sníženou cenu. Pokud po zkušebním období členství aktivně 
neukončíte, budete se divit, protože seznamka vám jej automa-
ticky prodlouží. Aby mohlo dojít k automatickému prodloužení 
smlouvy, musíte být na tuto věc jasně a srozumitelně upozorně-
ni ještě před závaznou registrací. Seznamky ale o prodloužení 
velmi často informují způsobem, který nesplňuje zákonné poža-
davky.

Spotřebitelé provozovatelům online seznamek sdělují údaje 
o svých platebních kartách v přesvědčení, že se jim z nich strh-
ne jenom částka lehce převyšující jedno sto či dvě stě korun, 
avšak opak je pravdou. Jakmile má společnost údaje o platební 
kartě, může si naúčtovat poplatek za čtvrtletní či půlroční pro-
dloužení v několikatisícové výši. Vymáhání částky zpátky je slo-
žité, stejně jako jakákoliv komunikace se seznamkami. Pouhé 
zablokování karty však nestačí, i když se může zdát, že pokud 
nejdou strhnout peníze, nemáte problém. Případnou smlouvu se 
společností je třeba včas před prodloužením ukončit, a to i v pří-
padě, kdy si myslíte, že podnikání seznamky je nelegální.

Ideální je samozřejmě platební údaje žádné takové společ-
nosti nesdělovat, ale když už se vám něco takového stane, je 
nutné nebýt pasivní a jednat rychle. Nejspolehlivější je odstoupit 
od smlouvy do 14 dnů od registrace. Je to totiž zákonné právo 
kaž dého spotřebitele, což zrušení smlouvy výrazně zjednodušuje.

S pozdější výpovědí to už je složitější, protože pravidla pro 
ni určují společnosti ve svých obchodních podmínkách. Řada 
požadavků seznamek ohledně výpovědi je vůči spotřebitelům 
nepřiměřená, takže se k nim ze zákona nepřihlíží, ale i tak do-
kážou ukončování členství v seznamce zkomplikovat. Někdy 
vám nezbude nic jiného, než se obrátit s žádostí o takzvaný 
chargeback na svou banku a domáhat se vrácení stržených pe-
něz s její pomocí.

i
Chargeback neboli 
zpětná platba
Tento postup se dá použít 
v případě potíží při platbách 
na internetu jak v tuzemských 
e-shopech, tak i u obchodníků 
z jiných zemí Evropské unie 
i mimo ni. Pomůže v situacích, 
kdy nedostanete zaplacené 
zboží, bylo vám strženo více 
peněz, než mělo, nebo jste 
byli jinak podvedeni. Nástroj 
zpětné platby může být někdy 
jedinou možností, jak dostat 
své peníze zpět. Podmínkou je, 
že jste platbu na internetu pro-
vedli platební kartou. 

Banky v Evropské unii obvykle 
nemají ze zákona povinnost 
tuto zpětnou platbu provádět. 
V určitých případech jsou 
k tomu ale svolné, a to na zá-
kladě pravidel karetních aso-
ciací. V případě problému je 
třeba co nejdříve kontaktovat 
svou banku s žádostí o prove-
dení zpětné platby. Žádost je 
vhodné podpořit relevantními 
dokumenty, například kopií 
komunikace s obchodníkem 
či potvrzením faktu, že se ob-
chodník ocitl v úpadku.


