
Souhlas s automatickými platbami 
Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 252 53 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 (dále jen „Poskytovatel“) tímto informuje třetí osoby 
(dále jen „Uživatel“) o tom, že k poskytování přístupu do služby Kmitej.cz (dále jen „Služba“), 
která spočívá ve zpřístupňování audiovizuálního obsahu, tedy digitálního obsahu, který je 
zaměřen na video-cvičení tělesné kondice s lektorem, je třeba, aby byl udělen souhlas 
s automatickými platbami. Registrací do Služby a první platbou tento souhlas Uživatel 
Uděluje. Podobnosti o udělení souhlasu rozvádí tento Dokument, který vychází z VOP.  

1) V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na 
dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty Uživatele). Uživatel vyslovuje 
Aktivací Služby souhlasí s tím, aby byla provozovatelem příslušného platebního 
systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu 
bez potřeby osobní autorizace platby ze strany Uživatele.  

2) Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období, přičemž 
k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci aktuálního období, jak 
upravují VOP.  

3) Uživatel zároveň bere na vědomí, že s číslem platební karty Poskytovatel nebude nijak 
pracovat a ani ho uchovávat. Platební kartu Uživatel zadává do příslušného platebního 
systému, který provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČ: 260 46 768, se sídlem  
č.p. 67, 370 01 Planá, (dále jen „GoPay“) a který tedy Poskytovatel nespravuje. 
Poskytovatel se od příslušného platebního systému pouze dozví, že došlo k provedení 
platby, tedy nijak neodpovídá za vložení karty do systému.  

4) Uživatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay 
(příslušný platební systém) a zároveň bere na vědomí, že s údaji jeho platební karty 
GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná 
se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).  

5) Uživatel je oprávněn poskytování Služby kdykoli ukončit, čímž zároveň odebírá souhlas 
s automatickými platbami. Účinky ukončení smlouvy nastávají na konci příslušného 
období, za nějž bylo Předplatné již uhrazeno, tedy při ukončení smlouvy se již zaplacené 
Předplatné nevrací. Provozovatel je oprávněn poskytování Služby placené 
prostřednictvím Předplatného ve vztahu k příslušnému Uživateli rovněž ukončit, a to 
zejména v případě, že v důsledku nedostatku prostředků k úhradě Předplatného 
nedojde k realizaci platby v rámci příslušného Platebního kanálu ve stanovenou dobu 
nebo po určitou dobu následující po takové době. 

6) Podrobnosti upravují VOP, které jsou dostupné zde 
https://kmitej.cz/uploads/obchodni-podminky.pdf 

 


