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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Provozovatel 

1.1.1 Internetový portál placenevolani.cz je provozován společností E.M.A. Europe s. r. o., sídlem 
Praha 1, Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 110 00, IČ 27398307, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110678. 

1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:  

 a) adresa pro doručování: PO Box č. 14, Praha 015, 110 015 

 b) elektronická adresa: info@placenevolani.cz   

1.1.3 placenevolani.cz je informační portál, který se zabývá zejména poskytováním placených 
konzultačních služeb z oblasti astrologie, horoskopů, výkladů karet, případně využívajících 
dalších alternativních metod dle aktuální nabídky Provozovatele.  

1.2. Definice a výklad pojmů 

1.2.1 Provozovatel – společnost E.M.A. Europe s. r. o. specifikovaná včetně kontaktních údajů v čl. 
1.1.;  

1.2.2 Uživatel – fyzická osoba, která provedla Registraci a přistoupila na tyto Podmínky; Uživatel je 
standardně vůči Provozovateli v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku; 

1.2.3 Registrace – proces vyplnění elektronického formuláře dostupného na stránkách Portálu ze 
strany Uživatele a jeho odeslání Provozovateli;  

1.2.4 Obchodní podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb v rámci portálu 
placenevolani.cz, dostupné na www.placenevolani.cz;  

1.2.5 Portál – internetový portál provozovatele dostupný pod doménou placenevolani.cz, nabízející 
poskytování placených konzultačních služeb dle aktuální nabídky Provozovatele; 

1.2.6 Hlasové služby – hlasové telefonní služby nabízené Provozovatelem na stránkách Portálu;  

1.2.7 Textové služby – služby SMS chatu nabízené Provozovatelem na stránkách Portálu; 

1.2.8 Poradce – osoba se schopnostmi nezbytnými k poskytování služeb v rámci Portálu, jejímž 
prostřednictvím Provozovatel poskytuje konzultační služby; 

1.2.9 Služby – služby nabízené a poskytované v rámci Portálu. 

1.3. Aplikace Obchodních podmínek 

1.3.1 Těmito Obchodními podmínkami se řídí vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklý na 
základě provedení Registrace a následného užívání Služeb portálu Uživatelem.  

1.3.2 Na tyto Obchodní podmínky přistupuje Uživatel v rámci procesu Registrace, přičemž bez 
výslovného vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami není dokončení Registrace 
možné. Smluvní vztah vzniklý z provedení Registrace a přistoupení na tyto Obchodní podmínky 
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ze strany Uživatele má povahu smlouvy uzavírané adhezním způsobem ve smyslu § 1798 a 
násl. občanského zákoníku. 

1.3.3 Uživatel má možnost si tyto Obchodní podmínky kdykoliv stáhnout a archivovat nebo 
vytisknout prostřednictvím příslušných funkcí jejich internetového prohlížeče. 

2. REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ SLUŽEB 

2.1. Registrace 

2.1.1 Zájemce o provedení registrace má možnost vyplnění registračního formuláře, dostupného na 
stránkách Portálu. V rámci registračního formuláře je požadováno zadání telefonního čísla, 
které bude uživatel používat pro účely užívání Služeb. 

2.1.2 Vyplnění registračního formuláře je považováno za návrh zájemce o provedení Registrace na 
uzavření smlouvy s Provozovatelem o užívání Služeb v rámci Portálu. Prezentace Služeb a 
registračního formuláře na stránkách Portálu není považováno za návrh na uzavření jakékoli 
smlouvy, přičemž Provozovatel v tomto smyslu výslovně vylučuje aplikaci § 1732 odst. 2 
občanského zákoníku. 

2.1.3 Na základě odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží zájemce o provedení 
Registrace validační kód formou SMS odeslanou Provozovatelem na jeho telefonní číslo, 
zadané do registračního formuláře. Na základě zadání tohoto validačního kódu do příslušného 
pole registračního formuláře je zájemce o provedení Registrace přesměrován na stránku 
platební brány smluvního poskytovatele platebních služeb, využívaných k úhradě ceny za užití 
Služeb Portálu. Uživatel bere na vědomí, že úhrada ceny za užívání Služeb je možná pouze 
platební kartou způsobem a za podmínek čl. 3. těchto Obchodních podmínek, přičemž 
podmínkou dokončení Registrace je zadání požadovaných údajů o platební kartě Uživatele, 
kterou bude používat k úhradě ceny Služeb, a telefonního čísla Uživatele do platební brány 
(číslo karty, datum konce platnosti karty a CCV kód). 

2.1.4 Po odeslání údajů o platební kartě a jejich ověření ze strany poskytovatele platebních služeb je 
zájemce o provedení registrace vrácen zpět na stránky Portálu, kde je mu zobrazeno potvrzení 
o provedení Registrace. Zobrazením potvrzení o provedení Registrace je Registrace dokončena. 

2.1.5 Na užívání Služeb Portálu a na zobrazení potvrzení o dokončení Registrace není dán právní 
nárok, a Provozovatel není povinen tak učinit. Bez zobrazení potvrzení o dokončení Registrace 
není registrace dokončena a Provozovateli vůči Uživateli nevznikají žádné povinnosti dle těchto 
Podmínek. V případě, že nedojde k  dokončení Registrace nejpozději do 24 hodin od vyplnění 
registračního formuláře, Provozovatel smaže veškeré údaje, zadané zájemcem o provedení 
Registrace. Před uplynutím výše uvedené lhůty je Provozovatel oprávněn zaslat zájemci 
připomenutí dokončení Registrace prostřednictvím SMS. Dojde-li ke smazání zadaných údajů, 
je potvrzení Registrace možné pouze pod podmínkou opětovného odeslání registračního 
formuláře a vyplnění údajů o platební kartě. 

2.2. Užívání Služeb 

2.2.1 Na základě dokončení Registrace je Uživatel oprávněn využívat Služby formou volání nebo SMS 
chatu na telefonní číslo Provozovatele, uvedené na stránkách Portálu, a výběru konkrétního 
Poradce. Provozovatel za tímto účelem na stránkách Portálu zpřístupňuje profily Poradců a 
jejich odborné zaměření a pro účely využití Služeb provozuje telefonické linky, prostřednictvím 
kterých Poradci poskytují poradenství po telefonu nebo chatu. U každého Poradce jsou na 
Portálu uvedeny zejména tyto údaje: 

 a) hlavní obory činnosti dle jednotlivých tematických okruhů, uvedených na stránkách 
Portálu; 

 b) kontaktní údaj Poradce. 
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2.2.2 Vytočení telefonního čísla Provozovatele za účelem spojení na konkrétního Poradce je 
považováno za návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb Provozovatele 
prostřednictvím daného Poradce, za podmínek uvedených na Portálu v rámci informací o 
příslušném Poradci, a těchto Obchodních podmínek. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy 
Poradce přijme hovor nebo odpoví na SMS. 

2.2.3 Služby dostupné prostřednictvím Portálu nejsou určeny k tomu, aby nahradily psychologické, 
sociální, právní, finanční nebo ekonomické poradenství. Každý Uživatel je za své jednání osobně 
zodpovědný. Provozovatel nepřebírá za jednání Uživatele žádnou zodpovědnost. Služby 
Poradců jsou nabízeny zejména proto, aby Uživatelům poskytly základní orientaci v dané 
problematice. Za rozhodnutí, zda a v jaké formě Uživatel vyhledá další odbornou pomoc, je 
odpovědný výhradně sám Uživatel.  

2.2.4 Služby Portálu jsou poskytovány v českém jazyce, není-li v rámci údajů o příslušném Poradci 
uvedeno jinak. 

2.3. Odstoupení Uživatele od smlouvy o poskytnutí poradenských Služeb 

2.3.1 Vytočením telefonního čísla Provozovatele za účelem spojení na konkrétního Poradce vyjadřuje 
Uživatel svůj souhlas s tím, aby byly Služby Provozovatelem v rámci daného hovoru poskytnuty 
před uplynutím lhůty čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Z tohoto 
důvodu nemůže Uživatel odstoupit od smlouvy o poskytnutí poradenských Služeb, neboť tyto 
mu jsou poskytnuty s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od 
smlouvy, ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku. 

2.4. Ukončení Registrace 

2.4.1 Uživatel je oprávněn kdykoli svou Registraci ukončit odstraněním svého telefonního čísla 
prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách Portálu, na základě zadání validačního 
kódu zaslaného Provozovatelem formou SMS.  

2.4.2 Provozovatel je oprávněn Registraci Uživatele ukončit v případě, že: 

 a) Uživatel ukončí registraci své platební karty ve smyslu čl. 3.6., a po dobu nejméně 3 měsíců 
nebude k jeho telefonnímu číslu v systému registrována žádná jiná platební karta; 

 b) skončí platnost telefonního čísla Uživatele; 

 c) Uživatel se dopustí porušení těchto Obchodních podmínek; 

 d) Provozovatel zjistí, že Uživatel za účelem užívání Služby poskytl své telefonní číslo jiné 
osobě. 

2.4.3 Ukončením Registrace ztrácí Uživatel možnost užívání Služeb za podmínek dle těchto 
Obchodních podmínek, za cenu uvedenou na stránkách Portálu s možností úhrady platební 
kartou ve smyslu čl. 3. V případě, že Provozovatel ukončí registraci Uživatele pro některý 
z důvodů dle čl. 2.4.2, podléhá jakákoli další registrace s využitím některého z identifikátorů 
nezbytných pro užívání Služeb (stejného tel. čísla nebo stejné platební karty) předchozímu 
souhlasu Provozovatele. 

2.5. Odpovědnost Provozovatele 

2.5.1 Provozovatel odpovídá za: 

 a) technický provoz Portálu, nikoliv však za jeho neustálou dostupnost; 

 b) provoz telefonních linek, používaných k poskytování Služeb, jejich údržbu a správu; 

 c) propojení hovoru Uživatele s vybraným Poradcem, je-li tento Poradce identifikován jako 
dostupný; 
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 d) identifikaci platby uskutečněné Uživatelem ve smyslu čl. 3. s tímto Uživatelem a 
s poskytnutými Službami; 

 e) ochranu osobních údajů Uživatele, které mu Uživatel v rámci Registrace a následného 
užívání služeb poskytne, způsobem dle samostatného dokumentu „Ochrana osobních 
údajů na portálu placenevolani.cz“, který je zveřejněn na stránkách Portálu a s nímž je 
Uživatel seznámen v rámci Registrace. 

2.5.2 Uživatel bere na vědomí, že jej Provozovatel v rámci Registrace a užívání Systému identifikuje 
výhradně prostřednictvím telefonního čísla. V případě, že Uživatel tyto prostředky k užívání 
Služeb poskytne jiné osobě, není Provozovatel schopen tuto skutečnost zjistit a odpovídat za ni. 

2.5.3 Provozovatel neodpovídá za schopnost Uživatele užívat Portál a služby, zejména za kvalitu jeho 
internetového a telefonického připojení a za technický stav a způsobilost zařízení, které 
k užívání Služeb používá. Provozovatel neodpovídá za výpadky a závady těchto zařízení a 
služeb. 

2.5.4 Provozovatel neodpovídá za nepřetržitý provoz Portálu a telefonických linek používaných 
k poskytování Služeb. Za účelem údržby Portálu a Služeb nebo zavádění nových funkcionalit je 
Provozovatel oprávněn tyto dočasně znepřístupnit. 

2.5.5 Uživatel využívá služby Portálu výhradně na svou vlastní odpovědnost. Provozovatel 
neodpovídá za výběr poradce a zaměření Služby ze strany Uživatele, a za jakékoli negativní 
následky, hmotnou nebo nehmotnou škodu nebo poškození zdraví, k němuž dojde na základě 
předchozího využití Služeb. 

2.5.6 Provozovatel neověřuje a nearchivuje obsah komunikace mezi Poradcem a Uživatelem v rámci 
využívání Služeb, s výjimkou komunikace prostřednictvím SMS, které jsou archivovány po dobu 
trvání Uživatelovy registrace a po dobu 6 měsíců po jejím ukončení. Provozovatel neprovádí 
žádné nahrávání telefonických hovorů Uživatele s Poradcem. 

2.5.7 Uživatel provádí Registraci za účelem poskytnutí co nejkvalitnějších poradenských služeb 
prostřednictvím daného Poradce. Uživatel bere na vědomí, že za tímto účelem je Poradce 
oprávněn v průběhu telefonického hovoru zaznamenávat do elektronického systému 
Provozovatele informace, které se od Uživatele v rámci hovoru dozví, pro účely usnadnění 
dalších hovorů s Uživatelem. Tyto informace Provozovatel uchovává po dobu trvání Uživatelovy 
registrace a po dobu 6 měsíců po jejím ukončení z důvodu případné opětovné registrace 
Uživatele, přičemž k nim má přístup výhradně daný Poradce, a nejsou sdíleny s ostatními 
Poradci. V případě, že tyto informace obsahují osobní údaje Uživatele, řídí se nakládání s nimi 
dokumentem „Ochrana osobních údajů na portálu placenevolani.cz“. 

2.5.8 Případné stížnosti nebo náměty týkající se obsahu komunikace s Poradcem může Uživatel 
zasílat na e-mailovou adresu info@placenevolani.cz. Prokáže-li se, že obsah komunikace 
s Poradcem nespadal do oboru, v němž měl Poradce dle informací uvedených na Portálu 
působit, a tento odlišný obsah komunikace nezavinil Uživatel, vrátí Provozovatel Uživateli cenu 
uhrazenou za danou Službu dle čl. 3. Uživatel bere na vědomí, že možnost ověření 
nevyhovujícího obsahu komunikace je výrazně omezená z důvodu nearchivování obsahu 
komunikace. 

2.6. Autorská práva Provozovatele 

2.6.1 Veškerá autorská práva k obsahu zveřejněnému na Portálu (texty, fotografie) vykonává 
Provozovatel, přičemž zveřejněný obsah může být dle své povahy předmětem ochrany 
autorského zákona.  

2.6.2 Uživatelé ani třetí osoby nejsou oprávněny bez předchozího výslovného souhlasu 
Provozovatele jakoukoliv formou kopírovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti či jinak nakládat s 
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obsahem zveřejněným na Portálu. Zveřejnění jakéhokoli obsahu na Portálu ze strany 
Provozovatele nepředstavuje udělení jakékoli licence Uživateli k dalšímu užívání tohoto obsahu. 

3. ÚHRADA CENY SLUŽEB 

3.1. Úhradu ceny Služeb poskytovaných v rámci Portálu je možné provést výhradně prostřednictvím 
platební karty, a to prostřednictvím poskytovatele platební metody, který je smluvním 
partnerem Provozovatele. 

3.2. Cena Služeb je vždy uvedena na stránkách Portálu v rámci informací o každém Poradci, přičemž 
vždy je uvedena jako konečná minutová sazba za využití konkrétní Služby včetně DPH. 

3.3. Uživatel bere na vědomí, že způsobem dle tohoto článku 3. je hrazena pouze cena za využití 
Služby, přičemž tato úhrada nezahrnuje cenu volání, kterou Uživatel hradí samostatně svému 
poskytovateli telekomunikačních služeb dle příslušného tarifu, za jejíž úhradu Provozovatel 
žádným způsobem neodpovídá ani ji nekontroluje.  

3.4. Údaje o platební kartě pro účely úhrady ceny Služeb Uživatel zadává prostřednictvím platební 
brány poskytovatele platební metody, na níž je Uživatel přesměrován v rámci Registrace ve 
smyslu čl. 2.1.3. těchto Obchodních podmínek, společně s telefonním číslem, které musí být 
shodné s telefonním číslem zadaným v rámci registračního formuláře dle čl. 2.1.1. Platby 
Uživatele jsou v systému Provozovatele identifikovány prostřednictvím jeho telefonního čísla. 
Zadá-li Uživatel nesprávné údaje o platební kartě, karta nebude ověřena poskytovatelem 
platební metody, a nedojde k potvrzení Registrace ze strany Provozovatele. 

3.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí platební služby ze strany poskytovatele platební metody 
se řídí samostatnými podmínkami poskytování platebních služeb tohoto poskytovatele. 

3.6. Registraci své platební karty může Uživatel kdykoli bezplatně zrušit. Uživatel bere na vědomí, že 
v takovém případě nebude další užívání Služeb z jeho strany možné, až do okamžiku, kdy 
Uživatel zadá prostřednictvím platební brány jinou platební kartu. Zrušením registrace platební 
karty nedochází automaticky k ukončení registrace Uživatele ve smyslu čl. 2.4. 

3.7. Při užívání Služeb (hlasovém hovoru nebo SMS) je Provozovatelem průběžně prováděna úhrada 
ceny Služeb z platební karty Uživatele. Zadáním platební karty dle čl. 2.1.3. uděluje Uživatel 
k tomuto postupu Provozovateli výslovný souhlas. V případě vyčerpání peněžních prostředků na 
bankovním účtu Uživatele, k němuž je vydána platební karta, bude poskytování aktuálně 
čerpané služby Provozovatelem ukončeno. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Pokud je Uživatel zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Registrace a 
z užívání služeb nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím Služeb české 
právo. 

4.2. V případě změny Obchodních podmínek v průběhu trvání Registrace platí a je závazná původní 
verze Obchodních podmínek ve znění platném ke dni provedení Registrace, ledaže se 
Provozovatel s Uživatelem výslovně dohodnou jinak. 

4.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů 
neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních 
částí Obchodních podmínek. 

4.4. Uživatel má možnost sdělit Provozovateli případné reklamace v písemné formě, popř. 
elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Provozovatele uvedené v čl. 1.1.2 Obchodních 
podmínek. Provozovatel bude reagovat na doručenou reklamaci ve stejné formě, v jaké mu byla 
doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Uživatele). Provozovatel nereaguje 
na stížnosti třetích osob, které neprovedly Registraci. 
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4.5. Se stížnostmi se může Uživatel rovněž obrátit na Český telekomunikační úřad: 
http://www.ctu.cz/resene-spory-ctu. Se stížností ohledně nakládání s osobními údaji se může 
Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz. 

4.6. Možnost mimosoudního řešení sporů Uživatele, který je spotřebitelem 

4.6.1 V případě vzniku sporu mezi Uživatelem – spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího ze 
Smlouvy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní 
inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů 
dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při 
mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé 
v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je 
volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.  

4.6.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 
Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně 
spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 
Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku 
první reklamace doručené Provozovateli). 

4.6.3 Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou 
oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu se Provozovatelem 
prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných 
spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod 
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-
net/index_en.htm 
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