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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

radkyň také hezčí. Postupně i naše webové 

stránky musí rovněž mládnout a měnit se 

k lepšímu. 

V uplynulém období byla naše organizace 

opravdu aktivní. Pravidelně jsme předná-

šeli na kurzu Univerzity třetího věku, kte-

rý pořádala Právnická fakulta Masarykovy 

Univerzity v  Brně ve svém vzdělávacím 

středisku.

Další přednášky pod záštitou a za finanční 

podpory společnosti SIEMENS jsme uspo-

řádali pro ty nejzranitelnější skupiny spo-

třebitelů. Přednášeli jsme tak například 

pro neslyšící, slabozraké a nevidomé spo-

třebitele v Tyflocentru Brno. Pro zdravotně 

postižené a osoby pečující o nemocné se 

specifickými chorobami a poruchami jsme 

ve spolupráci se sdružením „Klára pomá-

há“ přednášeli v  ústavu Kociánka v  Brně. 

Podrobnější rozpisy našich přednášek i be-

sed se spotřebitelskou veřejností najdete 

na našem webu.

Na základě jednání s vedoucí zdravotního 

odboru v Brně a za finanční podpory města 

Brna a Jihomoravského kraje pokračujeme 

v poradenství pacientům - spotřebitelům, 

kteří se na nás obracejí stále více s proble-

matikou reklamací a stížností převážně 

v oblasti stomatologie, laserových kosme-

tických zákroků atp. Proto připravujeme 

Vážení přátelé,

uplynuly další 3 měsíce a my opět rekapitu-

lujeme svou činnost za tuto dobu. Dnes Vám 

v našem čtvrtletníku také představujeme nové 

logo SOS - Asociace, z. s., které je modernější 

a podle názoru našich mladých poradců a po-

SOSák
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i tematické letáky, které pomohou našim spotřebitelům 

informovat se také v oblasti zdravotní péče.

Velmi si ceníme pozvánek na pravidelné Týdny vzdělává-

ní v největší ocelářské společnosti ARCELORMITTAL, kde 

se setkáváme s  velkým zájmem o  naše přednášky. Jak 

jsme viděli, společnost se také velmi stará o zdraví i bez-

pečnost svých zaměstnanců, a to není u nás vždy běžné. 

Dále úspěšně pokračujeme v řešení mimosoudních spo-

rů v  rámci projektu Spotřebitelský ombudsman MPO 

ČR, kde máme již letité zkušenosti. Rovněž pokračuje-

me v práci na našich legislativních návrzích na zlepšení 

právní ochrany spotřebitelů a  spolupracujeme také při 

procesu implementace evropských směrnic na ochranu 

spotřebitelů do našeho právního řádu.

Nedílnou součástí naší práce je také kontakt s médii. Ta 

jsou nám velmi nápomocna při šíření osvěty a preven-

ce našim spotřebitelům, a to jak na celostátní úrovni, tak 

také na úrovni regionální. Proto úzce spolupracujeme 

nejen s televizí a rozhlasem, ale též s regionálními deníky 

a dalšími médii.

Zřídili jsme nové stránky www.mujgos.cz pro naši značku 

Garance ochrany spotřebitele (GOS), udělovanou podni-

katelům, jejichž obchodní podmínky prověřila naše orga-

nizace. Zároveň se držitelé této značky zavazují dodržo-

vat etický kodex, kde se prodejce zavazuje být seriózním 

partnerem spotřebiteli. Podnikatel se značkou GOS je tak 

bezpečnou volbou pro spotřebitele.

Mohu Vám slíbit, že i  v  době 

prázdnin budeme pro Vás pra-

covat na plné obrátky, byť je to 

v době dovolených pochopitel-

ně složitější. Naši mladí porad-

ci, studenti vysokých škol, se 

po úspěšně složených zkouš-

kách rozjíždí do všech koutů 

republiky navštívit své rodiny, 

nebo vyráží na výlety a  růz-

né akce. Po náročném studiu 

a práci v naší organizaci jim to 

samozřejmě přejeme, přesto se 

snažíme pro naše spotřebitele 

zachovat služby v maximálním 

možném rozsahu. Jsme rádi, že 

naše práce pomáhá mnoha li-

dem, kteří u nás hledají pomoc 

a radu. z každého poděkování 

a pochvaly máme radost, je to 

pro nás motivace pro další ak-

tivity našeho spolku.  

Vaše 

Gerta Mazalová  

 předsedkyně  

SOS - Asociace, z. s.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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ROzHOVOR S VEdOuCÍ PORAdNy 
VE zLÍNSKÉM KRAJI – HALINOu bÍLKOVOu 

Kam se mohou obracet pro radu či 
pomoc spotřebitelé ze zlína a okolí?

Spotřebitelé ze Zlína a okolí se mohou obracet 
na naši poradnu, která sídlí ve Zlínském klu-
bu 204, bývala knihovna Fr. Bartoše, v přízemí 
místnost č. 106. Jsem tady denně. Otevírací 
dobu mám vystavenou i za oknem naši porad-
ny, jinak ji najdete na webu asociace 
www.asociace-sos.cz. 

Jakou formou radíte vašim 
spotřebitelům?

Nejlépe osobně, domlouvám si schůzky, také 
po telefonu nebo e-mailem. Osobní schůzka je 
nejefektivnější. Vždy žádám spotřebitele, aby 
si s sebou přinesly všechny doklady, abych tak 
mohla poradit co nejlépe.

Tentokrát bychom vám rádi představili vedoucí porad-
ny ve Zlínském kraji paní Halinu Bílkovou. Paní Bílková 
je velice aktivní žena, která celý svůj dosavadní život 
sloužila a slouží lidem různými způsoby. Nejprve jako 
dobrovolnice v z. s. Samari – humanitární spolek, pak 
jako předsedkyně sdružení Robinsonky, o. s., které-
ho byla spolu s dalšími třemi ženami zakladatelkou. 
Jak nám prozradila, jejich krédem je: „Žít a učit žít lidi 
v harmonii se zvířaty a přírodou“. Paní Halina Bílková 
neskrývá, že toto sdružení je její srdcovou záležitostí, 
proto zde také všichni pracují bez nároku na mzdu a to 
o sobotách, nedělích i svátcích. Věnují se zooterapii a aktivitě s koňmi, pořádají besedy, přednášky, seminá-
ře a různé akce pro rodiny a hendikepované. To vše paní Halinu naplňuje i činí šťastnou. Dlouhé roky pra-
covala také jako žena na volné noze OSVČ a ve finančnictví. Je šťastnou matkou a nyní už i babičkou - má 
desetiletou vnučku Gabrielku.

Jsme velice rádi, že máme mezi sebou takto aktivního a současně veřejně prospěšného člověka, proto jsme 
paní Halinu požádali o krátký rozhovor z oblasti její činnosti pro naše Sdružení obrany spotřebitelů - Asoci-
aci, z.s.

Požádali jsme ji o zodpovězení následujících otázek: 

SOSák
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

Kdo vám pomáhá v činnosti vaší 
poradny, je o činnost vaší poradny ze 
strany občanů ve vašem kraji zájem? 

Z  činností naší poradny mi pomáhá po tele-
fonu paní Gerta Mazalová a naši garanti, kteří 
umí fundovaně poradit, neboť jsou to právníci.  
Druhá část otázky – ano je zájem, návštěvnost 
je vysoká cca 75 lidi měsíčně a případy jsou 
od špatných smluv uzavřených podomním 
prodejem, až po koupi auta v autobazaru, kde 
chybí například příslušenství apod.

Jak byste blíže specifikovala činnost 
vaší poradny?

Poradna slouží spotřebitelům, zde řešíme pou-
ze jejich problémy. Například poslední dobou 
přibývá reklamací značkového zboží: oděvy, 
obuv. U spotřebního zboží pak jde o  pračky, 
lednice, myčky.

Měla jsem případ, že spotřebiteli dovezli no-
vou lednici, která nebyla vůbec funkční, po 
druhé mu dovezli lednici, která místo chlazení 
hřála.

Dalším palčivým problémem je změna doda-
vatele energie a plynu. Spotřebitelé v  dobré 
víře, že ušetří, mění smlouvy ve svůj nepro-
spěch. Některé společnosti jsou natolik troufa-

lé, že jim pak účtují při odstoupení od smlouvy 
nehorázné pokuty, které jsou vepsány velmi 
malým písmem v dané smlouvě.

Jsou spotřebitelé s vašimi službami 
spokojeni? 

Vím že ano, protože mi spotřebitelé píší, volají 
a přicházejí mi i osobně sdělit, jak se vše vyře-
šilo.

Z  jednoho případu mám velikou radost, a to 
když paní nezaplatila smluvní pokutu, dala na 
moji radu, bránila se, poslala opakovaně dopi-
sy a dosáhla svého. Energetická společnost ji 
stornovala smluvní pokutu ve výší 12.000,- Kč. 
Je to moje malá výhra. 

Za 10 měsíců již sbírám ovoce a vím, že moje 
práce je potřebná. Případů oklamání, podve-
dení, nevstřícností, drzostí ze strany různých 
obchodníků je mnoho a přibývají. Bohužel. 

Dotazy:  Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS - Asociace, z. s.

Odpovídala:  Halina Bílková 
vedoucí poraden ve Zlínském kraji 

Osobní 
poradenství

Telefonické 
poradenství

Elektronické 
poradenství

SOSák
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AKTuALITy & udáLOSTI

10. VÝROČÍ ČINNOSTI 
CENTRáLy CESTOVNÍHO 
RuCHu – JIŽNÍ MORAVA

Dne 23. 5. 2016 slavila Centrála cestovní-

ho ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. 10. výročí 

své činnosti. Tématem setkání  byla „Spo-

lupráce“ jako základní podmínka rozvoje 

cestovního ruchu. Hosty této konferen-

ce, která se konala v hotelu International 

v Brně, byla také naše předsedkyně Gerta 

Mazalová a ekonom Mgr. Pavel Prokop.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

SENIOR  AKAdEMIE
Dne 22. 4. 2016 proběhlo vyřazování jubilejní-
ho 10.  ročníku absolventů Senior Akademie, 
které se již tradičně účastní i naše SOS – Aso-
ciace, z. s.
Naše předsedkyně Gerta Mazalová byla opět 
vyhlášena jedním z lektorů roku.

ŠKOLENÍ PORAdCŮ  
SOS – ASOCIACE, z. S.

V  dubnu a květnu proběhla v zasedací míst-
nosti Staré radnice v  Brně další školení ve-
doucích osobních bezplatných poraden 
a  stávajících odborných právních poradců. 
Účastnili se také naši nastupující noví pra-
covníci. Přednášeli a školili naši lektoři a ga-
ranti Mgr. Tomáš Palla a Mgr. Karel Carbol. 
Účastníky přivítala předsedkyně Gerta Mazalo-
vá, která je seznámila se změnami v naší práci 
a legislativními návrhy našich garantů. 

V měsíci květnu bylo na základě přijímacího ří-
zení přijato sedm nových poradců pro naši SOS 
– Asociaci, z. s. Ti budou působit nejen v  po-
radně v  Brně, ale i v  našich mimobrněnských 
poradnách v  Českých Budějovicích, Olomouci 
a v  Prostějově. Podmínkou pro jejich činnost 

v  Asociaci bylo také složení zkoušky a získání 
„Certifikátu odborného právního poradce“.

Naše pravidelná školení, absolvování zkoušek 
a obhajování Certifikátů zaručují vysokou od-
bornost našich poradců, čímž je také zajištěno 
kvalitní poradenství v našich bezplatných osob-
ních poradnách.

Letošní školení uzavřené odbornou zkouškou 
proběhlo v  našem koordinačním centru, kde 
nové poradce školil a přezkušoval náš lektor 
a garant Mgr. Karel Carbol a to na témata:

1. Nekalé praktiky, dozorové orgány a vymáhá-
ní práva

SOSák
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

s d r u ž e n í  o b r a n y  s p o t ř e b i t e l ů

SOS A S O C I A C E

SOS - ASOCIACE, z. S.  
MĚNÍ LOGO

Sdružení obrany spotřebitelů - 
Asociace, z. s. po téměř 7 letech své 
existence mění své logo za nové 
a modernější. 

V tomto novém grafickém znázornění názvu 
našeho sdružení je zvýrazněn asociační cha-
rakter naší organizace, která pod svá křídla 
vzala několik regionálních poraden fungujících 
dříve samostatně bez vzájemné provázanosti. 
 
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS - Asociace, 
z. s. ke změně loga uvádí: 

„Naše organizace prošla za svou historii mno-
ha proměnami. Prakticky z ničeho jsme vy-
tvořili fungující síť bezplatných osobních po-
raden poskytujících pomoc spotřebitelům již 
v 9 krajích České republiky. Bylo na čase tuto 
proměnu zvýraznit i novým označením, podle 
kterého nás spotřebitelé jasně poznají všude 
v ČR. Věřím, že se jim bude naše nové logo líbit.“ 

S novým logem se na fungování naší organiza-
ce z hlediska její činnosti pro spotřebitele nic 
nemění. Věříme, že nám spotřebitelé zachovají 
svou přízeň a že se i díky novému logu pro ně 
staneme ještě atraktivnějším partnerem při ře-
šení jejich spotřebitelských problémů.

2. Reklamace

3. Spotřebitelské smlouvy a základy smluv po-
dle NOZ

4. Spotřebitelský úvěr, nájem, změna dodava-
tele energií, vymáhání pohledávek

PŘEdNáŠKy NA uNIVERzITĚ 
3. VĚKu

Dne 15. 4. 2016 proběhla poslední z cyklu před-
nášek pro spotřebitele na Univerzitě 3. věku. Zá-
věrečnou  přednášku vedla naše předsedkyně 
Gerta Mazalová, a to na téma Cestovní ruch.

Na konci přednášky všichni účastníci obdrže-
li písemné podklady k prezentacím a letáčky 
a tužky SOS – Asociace, z. s.
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Jsme rádi, když můžeme informovat 
o tom, že naši spotřebitelé se s naší po-
mocí skutečně domohli svých práv. Je 
to jednak největší ocenění naší práce, 
zejména je to však také jasné poselství 
všem ostatním spotřebitelům, že do-
máhat se svých práv má opravdu cenu. 
Proto jsme se rozhodli Vás o úspěšně vy-
řešených případech informovat v našem 
seriálu článků. 

POŠKOzENá SEdACÍ 
SOuPRAVA

Na naši pražskou poradnu se obrátila 
spotřebitelka s  problémem se zakou-
penou sedací soupravou. Na webo-
vých stránkách prodejce s nábytkem si 
objednala sedací soupravu, za kterou 
zaplatila téměř deset tisíc korun. Seda-
cí souprava jí byla následně dovezena 
domů, avšak s  vadou – v  koženkové 
postranici byla na dvou místech díra. 
Spotřebitelka závadu zjistila až po pře-
vzetí zboží a jejím následném rozbale-
ní. Pohotová spotřebitelka zboží ihned 
nafotila a následně sedací soupravu 
reklamovala.

K  jejímu překvapení jí však reklamace 
byla zamítnuta s  tím, že je důvodné 
podezření, že si poškození sedací sou-
pravy zavinila sama, a to rozbalováním 
zboží s  použitím nějakého ostrého 
předmětu. Proti tomuto tvrzení pro-
dejce se spotřebitelka ohradila s  tím, 
že při rozbalování žádný ostrý před-
mět nepoužila, obal byl při rozbalová-
ní neporušený, a navíc byl při rozbalo-
vání sedací soupravy přítomen i další 
svědek, který to může dosvědčit. Od té 
chvíle s ní však prodejce přestal úplně 
komunikovat.

Proto se spotřebitelka obrátila na naši 
poradnu s  žádostí o pomoc. Naši po-
radci ji pomohli zkompletovat přípis 
proti zamítnutí reklamace. Argumen-
tace v dopise byla založena na tom, že 
obecná úprava kupní smlouvy v usta-
novení § 2104 Občanského zákoníku 
stanoví, že kupující má podle možnosti 
věc prohlédnout co nejdříve po přecho-
du nebezpečí škody na věci – tedy po 
převzetí věci. Jestliže se toto pravidlo 
aplikuje v  rámci koupě obecně, tím 
více musí být chráněn kupující, který 
kupní smlouvu uzavírá jako spotře-
bitel. Nelze po spotřebiteli přece po-
žadovat, aby zboží rozbaloval ihned 
při převzetí zboží – např. na ulici. Při 
převzetí zásilky potvrzuje adresát ne-
porušenost zásilky, tj. z hlediska vněj-
šího poškození obalu zásilky. To však 
nemůže vyloučit zákonnou odpověd-
nost prodávajícího za vady dodávané-
ho zboží. Spotřebitelka v tomto přípa-
dě přitom věc reklamovala ihned poté, 
co po rozbalení sedačky doma vadu 
zakoupeného zboží zjistila.

Dle ustanovení § 2161 odst. 2 Ob-
čanského zákoníku platí: „Pro-
jeví-li se vada v průběhu šesti 
měsíců od převzetí, má se 
za to, že věc byla vadná 
již při převzetí.“ Protože 
povaha vady neumož-
ňovala její odhalení 
v momentě převzetí, 
ale byla zjištěna až po 
rozbalení, spotřebi-
telka tuto vadu řádně 
uplatnila a  prodejce 
neměl právo reklamaci 
zamítnout.

Na základě přípisu spotřebitelky pro-
dejce svůj názor přehodnotil, rekla-
maci uznal a dodal novou sedací sou-
pravu. Spotřebitelka tak může i díky 
naší pomoci užívat sedací soupravu 
bez závad.

Máte-li i Vy podobný spotřebitel-
ský problém, neváhejte se domáhat 
svých práv a vyhledejte odbornou 
pomoc. Z  uvedeného příběhu naší 
klientky je vidět, že se to vyplatí. 
V  bezplatných osobních spotřebitel-
ských poradnách SOS – Asociace, z. s. 
můžete svůj problém konzultovat 
s  našimi vyškolenými poradci, kteří 
se budou snažit Vám při řešení Vaše-
ho spotřebitelského problému maxi-
málně pomoci.

Kateřina Vojtajová
Osobní poradna Praha

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

SERIáL - Úspěchy spotřebitelů
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PROJEKT SIEMENS

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

Společnost Siemens poskytla Sdružení obra-
ny spotřebitelů – Asociaci, z. s. finanční podporu 
v podobě dotace, čímž podpořila charitativní pro-
jekt na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dosta-
li do obtížné životní situace a nemohou si pomoci 
sami.

Cílem projektu bylo na jedné straně pomoci těm-
to lidem, kteří se již do této situace dostali a vyřešit 
jejich situaci z právního hlediska v jejich prospěch 
co nejlépe. Na druhé straně jsme měli za cíl zejmé-
na prevenci, která je klíčová a měla by napomo-
ci tomu, aby se lidé nedostávali do někdy velmi 
psychicky náročných situací či dokonce existenč-
ních problémů v  případě podpisu „nebezpečné“ 
smlouvy či zneužití podpisu apod.

Projekt byl zaměřen na nepoctivé praktiky v roz-
poru s  legislativou a to především v  souvislosti 
s ohroženými skupinami obyvatelstva. Bylo oslo-
veno několik organizací, z nichž některé projevily 

zájem o naši spo-
lupráci v  podobě 
konání besed, 
přednášek, po-
skytnutím infor-
mačních letáků 
i  individuálního 
poradenství.

Rádi bychom zmínili organizaci „Klára pomáhá“, 
kde proběhlo hned několik besed s  předsedky-
ní Gertou Mazalovou. Jednalo se o setkání pe-
čujících v  areálu centru Kociánka. Byla probrána 
témata jako bezpečné nakupování, reklamace, 
šmejdi a předváděcí akce, podomní prodeje, na-
bídky změn energií.

Dále Unie neslyšících Brno, Tyflocentrum Brno, 
kde probíhaly besedy pro nevidomé a slabozra-

Chtěli bychom vám představit projekt „Právní pomoc lidem v tíživé situaci 
a prevence informační kampaní proti nepoctivým praktikám“, který jsme 
mohli realizovat v období od ledna do června 2016 a to jen díky finanční 
podpoře společnosti SIEMENS.
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ké spotřebitele. Není to poprvé, kdy se přednáš-
ky uskutečnily v Tyflocentru a měly velmi kladný 
ohlas. Přednášelo se na témata bezpečné nakupo-
vání, reklamace, distanční smlouvy a hlavně rady, 
jak se bránit před různými klamavými, agresivní-
mi a  podvodnými praktikami některých prodej-
ců. Diskuse byla velmi bohatá a zajímavá pro obě 
strany. 

Věříme, že naše besedy byly pro všechny zúčast-
něné přínosem a že napomohly ke zvýšení po-
vědomí o spotřebitelských právech především 
u těchto ohrožených skupin. 

Přes velké množství negativních zkušeností však 
převládal názor, že většina prodejců je slušných, 
příjemných a ochotných vždy pomoci těm zákaz-
níkům, kteří to potřebují.

A to je velice dobré znamení☺.

Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS – Asociace, z. s.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

OCHRANA SPOTŘEbITELE 
PŘI KOuPI záJEzdu

Jaká je ochrana spotřebitelů, při uzavírání 
smlouvy o zájezdu? Na co máte právo před je-
jím uzavřením i po něm a  jaké máte možnos-
ti obrany, pokud dovolená není podle Vašich 
představ?
 
Co jE to zájEzd?

Spotřebitelé jsou v případě uzavírání smlouvy 
o zájezdu chráněni zákonem, pořadatel má řadu 
povinností, které musí splnit a zároveň 
má odpovědnost za vady zájezdu. 
Nicméně ne každá dovolená je 
zájezd - pokud cestujete “na 
vlastní pěst”, ustanovení na 
ochranu spotřebitele při 
koupi zájezdu se Vás týkat 
nebudou. Jak tedy zákon 
definuje zájezd? Smlou-
vou o zájezdu se pořada-
tel zavazuje obstarat pro 
zákazníka předem připra-
vený soubor služeb cestov-
ního ruchu. Souborem služeb 
se potom rozumí, obsahuje-li 
alespoň dvě z  následujících služeb: 
ubytování, dopravu nebo jinou službu 
cestovního ruchu, která tvoří významnou část sou-
boru nabízených služeb. 

Typicky tedy půjde o zájezd při uzavření smlouvy 
s plněním v podobě ubytování a dopravy. Následu-
jící text se tedy věnuje pouze problematice ochra-
ny spotřebitele, který uzavřel smlouvu o zájezdu. 

Příklad: Pan Holý si koupil letenky u letecké společ-
nosti a také si v místě určení sjednal ubytování s míst-
ním hotelem. Na letišti však zjistil, že pro vstup do 
dané země potřebuje rodné listy svých dětí přelože-
né do angličtiny, které neměl, a nebyl proto vpuštěn 
na palubu letadla. Letenky mu propadly a ubytování 
taktéž. Teď žádá leteckou společnost o refundaci ceny 
letenek.

Pan Holý si nekoupil zájezd, cestoval sám na sebe, 
a  proto se neuplatní ochrana spotřebi-

tele při koupi zájezdu, kde by pořa-
datel zájezdu za výše uvedenou 

událost zcela jistě odpovídal. 
Letecká společnost však 

nemá povinnost své klien-
ty upozorňovat na vízové 
a jiné povinnosti, a  pro-
to panu Holému žádný 
právní nárok na refundaci 
nevzniká.

PovINNoStI 
PořadatElE PřEd 

koNáNíM zájEzdu

Ještě před uzavřením smlouvy musí pořa-
datel zákazníkovi sdělit vízové a pasové požadav-
ky země, do které se zákazník chystá jet. Zároveň 
ho musí upozornit na lhůty pro jejich vyřízení. Také 
ho musí upozornit na případné zdravotní doklady, 
které jsou vyžadovány pro cestu a pobyt. Pokud by 
tedy pan Holý z výše zmíněného příkladu jel s  ces-
tovní kanceláří a  ta ho na tyto požadavky cílové 
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

země neupozornila, musela by mu nahradit způ-
sobenou škodu.

Nejpozději 7 dnů před konáním zájezdu potom 
pořadatel sdělí zákazníkovi podrobně všechny 
důležité informace, především poskytne kontakt 
na osobu, která je schopná během zájezdu po-
skytnout pomoc a dále doplní informace, které již 
má zákazník ze smlouvy nebo z potvrzení o zájez-
du.

Je tedy vidět, že pořadatel má vůči zákazníkovi ši-
rokou informační povinnost, kterou musí plnit již 
před uzavřením smlouvy o zájezdu, ale i poté.

zMěNa SMlouvy

Nejcitelněji zákazníka zasáhne změna smlouvy 
spočívající ve změně ceny. Cenu zájezdu může 
pořadatel zvýšit i jednostranně, ale pouze za úzce 
vymezených podmínek. Ve smlouvě musí být ta-
ková možnost ujednána spolu s přesně určeným 
způsobem výpočtu zvýšení ceny a zároveň se 
musí jednat o jednu z následujících situací: zvýší-li 
se cena za dopravu nebo platby spojené s dopra-
vou anebo zvýší-li se směnný kurz české koruny 
o více než 10 %. Navíc musí pořadatel cenu zájez-
du zvýšit nejpozději do 21. dne před zahájením 
zájezdu. v žádném jiném případě pořadatel 
nemůže jednostranně cenu zájezdu zvýšit!

Změna smlouvy může ale spočívat i v podmín-
kách zájezdu, pořadatel například změní ho-
tel nebo dokonce cílovou destinaci, protože ho 
k  tomu nutí vnější okolnosti. V  takovém případě 
navrhne tyto změny zákazníkovi, včetně změn 
ceny s  tím související. Zákazník má však právo 
s takovou změnou nesouhlasit a může v takovém 
případě bez sankcí odstoupit od smlouvy. Zákaz-
ník si ale musí dát pozor na lhůtu, do které musí 
od smlouvy odstoupit, ze zákona nesmí být tato 
lhůta kratší než 5 dní. Pokud by však zákazník ne-
stihl v určené lhůtě odstoupení pořadateli doručit 
platí, že se všemi navrženými změnami souhlasí, 

proto se zde vyplácí opatrnost.

Poslední možností, která se týká změny zájezdu, 
je změna osoby, která se má zájezdu účastnit. Po 
účinnosti smlouvy o zájezdu se může objevit kom-
plikace v podobě nemožnosti zákazníka se zájez-
du účastnit, v tom případě má možnost smlouvu 
o zájezdu postoupit třetí osobě, pokud ta splňuje 
podmínky účasti zájezdu. Zákazník nesmí zapo-
menout o této změně vyrozumět pořadatele a to 
nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu.

odStouPENí od SMlouvy 
o zájEzdu

Platí obecné pravidlo, že zákazník může před 
zahájením zájezdu odstoupit vždy, ale pořa-
datel může odstoupit, pouze pokud byl zájezd 
zrušen nebo zákazník porušil svou povinnost - ty-
picky pokud zákazník nezaplatil cenu zájezdu.

To, že může zákazník odstoupit vždy, ale nezna-
mená, že tak může učinit vždy bez jakýchkoliv 
negativních následků. Zákazník odstupuje od 
smlouvy v zásadě ze 
dvou možných dů-
vodů: buď pro 
zavinění pořa-
datele, a nebo 
z  jakéhokoliv 
jiného důvodu. 
Pokud odstu-
puje kvůli zavi-
nění pořadatele, 
například proto, 
že pořadatel 
změnil smlou-
vu kvůli vněj-
ším okolnostem 
a  zákazník s tě-
mito změnami 
nesouhlasil a od 
smlouvy odstou-
pil nebo proto, že 
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

pořadatel zájezd zrušil, pořadatel má povinnost 
zákazníkovi nabídnout náhradní zájezd. Tento 
náhradní zájezd by měl celkově odpovídat zájezdu 
původnímu, nicméně pokud je horší kvality, vyplatí 
pořadatel rozdíl zákazníkovi. Pokud je však naopak 
lepší kvality, nemá pořadatel právo po zákazníkovi 
rozdíl požadovat a zákazník tak pojede za cenu pů-
vodního zájezdu na zájezd vyšší kvality.

Druhým příkladem je odstoupení, u kterého chybí 
zavinění pořadatele. V takovém případě zákazník 
platí odstupné (obvykle označováno jako „storno-
poplatky“), jehož výše je nutnou součástí potvrzení 
o zájezdu. Stejné odstupné bude zákazník platit, 
i  pokud zájezd zruší pořadatel kvůli porušení po-
vinnosti zákazníka. Vyplatí se tedy vždy pozorně si 
přečíst smlouvu/potvrzení o zájezdu a seznámit se 
dopředu s podmínkami odstoupení, sankce totiž 
mohou být vysoké.

vady zájEzdu

Pokud zákazník na dovolené zjistí, že zájezd nemá 
slibovanou kvalitu, které vzhledem k nabídce 
a  zvyklostem očekával, prioritou je zajištění oka-
mžité nápravy pořadatelem. Pokud v přiměřené 
lhůtě nápravu nezjedná, může ji zjednat sám zá-
kazník na náklady pořadatele, jestliže je to možné. 
Příkladem vady, kterou lze na místě zhojit je špatně 
přidělený pokoj, který nemá odpovídající kvality. 
V  takovém případě stačí, aby se pořadatel zasadil 
o zjednání okamžité nápravy.

Ne všechny vady však lze vyřešit na místě. V tako-
vém případě je třeba, aby zákazník tyto vady vytkl 
bez zbytečného odkladu. Pokud má tedy Váš zá-
jezd vady, neotálejte s jejich vytknutím pořadateli 
a ideálně ihned po skončení dovolené uplatněte 
nárok na slevu z ceny zájezdu. Hraniční lhůtou by 
měl být 1 měsíc od skončení zájezdu, pokud zákaz-
ník totiž nevytkne vady pro své zavinění ani do této 
doby, zákon výslovně stanoví, že soud mu nárok na 
slevu na základě námitky pořadatele nepřizná.

Sleva z ceny zájezdu se potom odvíjí od rozsahu 
a  trvání vady. V praxi to funguje většinou tak, že 
zákazník, který včas uplatnil reklamace vad zájezdu 
a nárok na konkrétní slevu, čeká na vyjádření pořa-
datele ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace a ten 
reklamaci buď zamítne, nebo jí uzná a jeho nároku 
vyhoví, nebo navrhne jinou výši slevy. Pořadatelé 
mnohdy navrhují jako kompenzaci poskytnutí sle-
vy na další zájezd. Na takovém řešení je sice možno 
se dohodnout, ale spotřebitele nelze k  takovému 
řešení nutit, protože ze zákona má spotřebitel ná-
rok na slevu z ceny vadného zájezdu v podobě pe-
něžního plnění.

Náhrada újMy

Vedle majetkové škody, kterou pořadatel hradí zákaz-
níkovi v případě, že porušil svou povinnost, odpovídá 
také za tak zvané zkažení radosti z dovolené nebo-li 
narušení dovolené. 

Občanský zákoník dává výslovně možnost žádat ná-
hradu za psychickou újmu zákazníka. Týká se to ovšem 
pouze těch zákazníků, kteří se zájezdem jeli skutečně na 
dovolenou odpočívat, nikoliv těch, kteří jeli na konfe-
renci či pracovně.

Zákazník může samozřejmě uplatňovat náhradu za psy-
chickou újmu současně s náhradou za vady zájezdu, 
které byly popsány výše. Náhradu může uplatňovat, 
pouze pokud pořadatel nesplnil služby, které byly sjed-
nány, a toto porušení bylo natolik významné, že došlo 
ke zmaření účelu dovolené, tedy ke zmaření odpočin-
ku zákazníka na dovolené.
 
Příklad: Paní Nováková vytkla bez zbytečného odkladu 
pořadateli následující vady a z nich plynoucí psychickou 
újmu a zkažení radosti z dovolené: u moře probíhaly již 
půl roku stavební práce, které byly velice hlučné a zabíraly 
značnou část pláže, polovinu zájezdu byl velmi silný déšť 
a  dále v závěru dovolené, kdy konečně svítilo slunce, se 
paní Nováková velmi bolestivě spálila na slunci.
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14

Pořadatel neodpovídá za újmu, kterou si zákazník 
způsobil sám, proto neodpovídá za spálení paní No-
vákové, které si svým neopatrným jednáním způsobila 
sama. Pořadatel také neodpovídá za události spojené 
s vyšší mocí - typicky tedy počasí, neodpovídá tedy ani 
za újmu způsobenou v důsledku nepříznivého počasí. 
Neodpovídal by ani za činnost třetích osob, které ne-
jsou nijak spojené s poskytováním sjednaných služeb, 
nicméně tyto by musely být nepředvídatelné nebo ne-
napravitelné. V případě, že pláž je již půl roku zabrána 
stavební společností, pořadatel měl a mohl tuto sku-
tečnost vědět. Zároveň je taková věc snadno překona-
telná změnou hotelu. V tomto případě by tedy pořa-
datel odpovídal za narušení dovolené.

jak jE to SE zPožděNíM lEtu 
a ztraCENýMI kufry?

Pokud v průběhu Vašeho zájezdu dojde ke zpož-
dění letu, jedná se o vinu letecké společnosti 
a  pořadatel zájezdu za ni neodpovídá. V ta-
kovém případě však máte obranu v podobě naří-
zení EU číslo 261/2004, které upravuje práva ces-
tujících v případě, že jim byl odepřen nástup na 
palubu, byla změněna třída na nižší kategorii, let 
byl zrušen anebo došlo k významnému zpoždě-
ní letu. V takovém případě můžete zaslat letecké 
společnosti stížnost v podobě formuláře, který 
naleznete zde: http://ec.europa.eu/transport/
themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_
complaint_form_cs.pdf.

Pokud Vám jako zákazníkovi letecká společnost 
ztratí či poškodí kufr, máte možnost se bránit po-
dle Montrealské úmluvy. V takovém případě bys-
te měli nahlásit problém rovnou na letišti, proto-
že stížnost musíte podat písemně nejpozději do 
7 dní po převzetí poškozeného zavazadla. V pří-
padě zavazadla ztraceného lhůta určená není, ale 
pro zákazníka je jistě čím dříve, tím lépe. Důležité 
je, že zákazník musí prokázat hodnotu zavazadla 
i věcí, které měl uvnitř, což může někdy činit pro-
blémy. Dopravce je potom odpovědný v přepočtu 
přibližně pouze do výše 38.000 Kč. Dopravce na-

víc odpovídá pouze za zavazadlo, které bylo pod 
kontrolou dopravce, typicky tedy zavazadlo v za-
vazadlovém prostoru letadla, ne však zavazadlo 
příruční, u kterého by odpovídal, jen jestliže došlo 
ke škodě vinou zaměstnance letecké společnosti 
nebo samotnou společností.

kaM SE obrátIt?

V případě, že se v průběhu dovolené vyskytnul 
problém, ať už nevyřešená vada zájezdu, nebo 
ztráta radosti z dovolené, obraťte se přímo na po-
řadatele s reklamací. Na její vyřízení má pořadatel 
30 dní. Pokud s výsledkem reklamace nesouhlasí-
te, máte několik možností obrany:

Můžete se obrátit na naše sdružení SOS – Asoci-
ace, z. s. Pomůžeme Vám formulovat Vaše výtky 
a  uplatnit u pořadatele opakovanou reklamaci 
zájezdu například i s odkazem na paragrafy nebo 
judikaturu.

Dále máte možnost mimosoudního řešení sporu 
(ADR) u České obchodní inspekce. Ta se snaží najít 
smírné řešení mezi zákazníkem a přepravcem a na 
to má lhůtu 90 dní. Řízení zde je bezplatné. For-
mulář pro podání stížnosti, kterou následně mu-
síte vytisknout, opatřit podpisem a zaslat na sídlo 
mimosoudního řešení sporů u ČOI, naleznete zde: 
https://adr.coi.cz/cs. 

Pokud se nechcete obracet na ČOI nebo jste u jed-
nání s ní nebyli úspěšní, zbývá Vám už pouze mož-
nost podat žalobu u obecného soudu. V takovém 
případě ale musíte počítat s  náklady soudního 
řízení.

Kateřina Krahulíková
odborná právní poradkyně SOS - Asociace, z. s.
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

TIPy NA dALŠÍ ČLáNKy z NAŠICH STRáNEK

3. dÍL SERIáLu O POJIŠTĚNÍ, TENTOKRáT NA TÉMA „POVINNÉ 
RuČENÍ“

· V dalším díle naší širší rubriky o pojištění jsme se tentokráte blíže zaměřili na pojištění odpo-
vědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, které je známější pod pojmem tzv. povinné-
ho ručení. V článku naleznete obecné postupy, jak dané situace řešit a aktuální změny v této 
problematice.

VÝKLAdOVÉ STANOVISKO ENERGETICKÉHO REGuLAČNÍHO ÚŘAdu 
K VÝPOVĚdÍM SMLuV O dOdáVKáCH ENERGIÍ

· S ohledem na podstatnou změnu spotřebitelských práv v rámci energetického zákona vydal 
mj. Energetický regulační úřad výkladové stanovisko k ustanovení § 11a energetického záko-
na. Na první pohled se nové lhůty pro odstoupení od smlouvy (výpověď) zdají jednoduše apli-
kovatelné, nicméně v odborných kruzích způsobovala nová formulace nemálo výkladových 
pravidel.

Má-LI bÝT REGuLACE ÚČINNá, ČNb MuSÍ dOHLÍŽET NAd CELÝM 
TRHEM POSKyTOVATELŮ ÚVĚRŮ

· Občas opravdu zůstává rozum stát nad podmínkami úvěrových společností v případě posky-
tování spotřebitelského úvěru. SOS – Asociace, z. s. se proto s dalšími organizacemi zabývají-
cími se problematikou úvěrů rozhodla apelovat na PSPČR v souvislosti s chystanou změnou 
zákona o spotřebitelském úvěru – především proto, aby byla posílena kontrolní činnost ČNB 
v této oblasti. 

SVĚT MOTORŮ A SOS – ASOCIACE, z. S.

· Tímto bychom rádi poukázali na článek v  časopise 
svět motorů, ve kterém mj. proběhl rozhovor s  naší 
předsedkyní Gertou Mazalovou, a naším právním 
garantem, Mgr. Tomášem Pallou. Článek se jinak 
konkrétně zabývá mezi spotřebiteli poměrně 
frekventovaným tématem prodejem ojetých au-
tomobilů a „výhodami“, které prodejci ve snaze 
prodeje poskytují.
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SPOTŘEbITELSKÉ zKuŠENOSTI

Spotřebitelská zkušenost:

Dobrý den,
dne 22. 4. 2016 jsem podal u svého mobilního operátora 
O2 Czech Republic, a. s. žádost o zrušení služby. Vzhledem 
k  tomu, že jsem smlouvu ukončil předčasně, neboť společ-
nost O2 mi ji automaticky prodloužila na další dva roky, byl 
jsem nucen doplatit jistotu 2 097Kč, kterou mi operátor sta-
novil. Po doručení výzvy k zaplacení této jistoty jsem ji uhradil 
dne 27. 4. 2016. Tím jsem myslel, že moje povinnost uhradit 
společnosti O2 nevyčerpané služby byla z mé strany splněna. 
Ovšem dne 7. 6. 2016 mi přišla další faktura, kde společnost 
O2 Czech Republic, a. s. ode mě požaduje uhradit ještě smluv-
ní pokutu 2 247Kč a to vzhledem k porušení čl. 13.1 Všeobec-
ných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací prostřednictvím mého telefonní-
ho čísla a proto mi v souladu s čl. 13.7 účtují uvedenou smluv-
ní pokutu. Od této smluvní pokuty mi odečetli zaplacenou 
částku jistoty (2 097 Kč) a žádají doplatit 150 Kč.

Vím, že částka 150 Kč není částkou vysokou, 
ale jde mi o princip. 
Obdržím za měsíc dal-
ší fakturu? Nebo bude 
společnost O2 již plně 
uspokojena?

Můžete mi prosím pora-
dit, zda mám vše uhra-
dit a  doufat, že je to už 
poslední korespondence 
s  touto společností nebo 
se mám bránit a mám na to 
právo?

Děkuji moc za vaši radu.
Lukáš, Brno

Právní názor:

Podle zákona o elektronických komunikacích může mobilní 
operátor v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby 
trvání, na kterou je smlouva uzavřena, požadovat úhradu 
(smluvní pokutu), která nesmí být vyšší než jedna pětina sou-
čtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby 
trvání smlouvy. Tato podmínka byla tedy zřejmě ve Vašem 
případě splněna. Ohledně úhrady jistoty se v  tomto přípa-
dě jedná o zajištění budoucího dluhu vzniklého vystavením 
smluvní pokuty, přičemž mobilní operátor O2 má možnost 
žádat zaplacení jistoty uvedenou ve svých obchodních pod-
mínkách (viz články 3.2, 5.2 a další). Jedná se tedy o situa-
ci, kdy O2 nejprve vystaví výzvu k zaplacení jistoty a  teprve 
následně vyčíslí přesnou výši smluvní pokuty, která se poté 
odečte od již zaplacené jistoty. Jelikož konečná výše smluvní 
pokuty je určena právě až touto druhou fakturou, je v tom-
to případě spotřebitel povinen doplatek uhradit. Jedná se ze 
strany O2 o praktiku sice pro spotřebitele nepříjemnou, niko-

liv ale protiprávní.

Jan Hejtmánek
Odborný právní poradce

Sdružení obrany spotřebite-
lů – Asociace, z. s.

I nadále pokračuje projekt Spotřebitelské zkušenosti, který byl zahájen v druhé polovině roku 2013. V rámci tohoto projektu 
se mohou spotřebitelé na našich internetových stránkách podělit o své zkušenosti s prodejci či poskytovateli služeb a to jak 
negativní, tak i pozitivní. Celý projekt je velmi oblíbený u spotřebitelů a my jsme rádi, že touto cestou můžeme varovat nebo 
ujišťovat spotřebitele. Jsme rádi, že nám spotřebitelé píší pozitivní zkušenosti s prodejci, o kterých jsou tím informováni 
i ostatní spotřebitelé a tím vědí, kde je bezpečné nakupovat či čerpat služby. 

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

GOS – SPuŠTĚNÍ NOVÉHO WEbu

Pro všechny zájemce o certifikát GOS jsme vytvořili nové webové 
stránky, kde mohou získat spoustu informací o tom, jak by jim 
mohl GOS pomoci v jejich podnikání. 

Na webové doméně mujgos.cz se dozvíte, co Vám certifikát 
GOS může nabídnout – vlastnosti a výhody jsme vypsali sro-
zumitelně a v bodech. V sekci „Poznejte náš tým“ se můžete 
podívat na to, kdo za projektem GOS stojí. 

Z našich zkušeností víme, že je pro podnikatele mimo hlavní 
funkci certifikátu GOS – ujištění zákazníka o férovosti podnikate-
le – důležitá také telefonická podpora advokáta nebo možnost bez-
platného zprostředkování a realizování mimosoudního řešení sporů mezi 
spotřebitelem a držitelem certifikátu GOS.

Proto jsme se snažili, aby byly nové stránky maximálně přehledné a jednoduché a bylo 
na první pohled zřejmé, co certifikát GOS můžou nabídnout, a jestli je tím pravým cer-
tifikátem pro Vás.

Mimo jiné zde také najdete informace o školeních podnikatelů, která pro velký zájem 
pořádáme již několikátým rokem. 

Věříme, že se Vám nové webové stránky certifikátu GOS budou líbit. Vaše dotazy, názo-
ry nebo připomínky si rádi přečteme na gos@mujgos.cz.

GOS
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

Jak jste přišla na nápad požádat o značku 
kvality a serióznosti podnikatele GOS?

Vždy jsem se snažila všemu, co dělám, věnovat maxi-
mum. A jinak tomu nebylo ani u projektu Retrošaty.cz. 
Od počátku jsme chtěli nabízet kvalitní produkt za féro-
vou cenu a hlavně dát všem našim zákazníkům jasně na-
jevo, že jejich spokojenost je pro nás priorita. Proto jsme 
se rozhodli, že certifikát GOS je pro nás ta pravá volba. 

Přinesla Vám naše značka nějaký užitek 
a byla pro Vás vůbec přínosem?

Určitě ano. Kromě toho, že mají naše zákaznice jistotu, 
že od nás mohou očekávat vždy férové jednání, má cer-
tifikát GOS i další výhody. Tu nejpodstatnější z nich pro 
mě představuje advokát na telefonu – využíváme vždy, 
když si nevíme rady. Myslím, že je lepší přenechat právní 
záležitosti lidem povolaným a naplno se věnovat rozví-
jení podniku.

Obrací se na Vás po získání značky GOS 
více zákazníků – spotřebitelů?

Domnívám se, že ano. S klidným svědomím mohu říci, 
že počet našich zákaznic každým měsícem roste a jistě 
se na tomto pozitivním trendu podílí i to, že jsme držiteli 
certifikátu GOS. 

Jak dlouho jste 
držitelem značky GOS?

Od letošního roku 2016.

doporučila byste dalším podnikatelům 
značku GOS?

Pokud chtějí se zákazníkem budovat dlouhodobé vzta-
hy s důrazem na zákazníkovu spokojenost (neboť spo-
kojený zákazník nemá důvod nakupovat jinde), pak 
vřele doporučuji. Obrovskou přidanou hodnotou je pak 
v rámci držitelství možnost kdykoliv zavolat advokátovi 
a bezplatně získat jeho radu.

Máte v plánu prodloužení certifikátu 
značky GOS na příští rok?

Ano, certifikát GOS si plánujeme obnovit i v příštím roce.

Eliška Kubečková
Majitelka e-shopu

E-shop retrosaty.cz se specializuje na prodej dámské módy z 50. let - doby, kdy 
ženy ukazovaly svoji smyslnost, a přitom se nemusely odhalovat. Kvalitní šaty 
šité v Anglii nebo USA si v Retrošaty.cz můžete nejen zakoupit, ale i vypůjčit. 
Sama paní Kubečková tvrdí, že je chodící reklamou na Retrošaty.cz, v jiných 

šatech, než těch co prodává, ji prostě nepotkáte☺. 

Požádali jsme majitelku e-shopu paní Kubečkovu o zodpovězení pár otázek.

ROzHOVOR S dRŽITELEM zNAČKy  
GARANCE OCHRANy SPOTŘEbITELE (GOS)

GOS
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PERLIČKy z PORAdNy

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

dO NAŠÍ PORAdNy PŘIŠEL 
SPOTŘEbITEL A OzNáMIL:

„Chci reklamovat manželku!“

Že by i manželky měly záruční lhůtu???

zAHRANIČNÍ NáVŠTĚVNÍK SE POdIVuJE NAd ExISTENCÍ SOS - Asociace, z. s.:
„Copak na to potřebuji nějakou asociaci, když si roz-myslím vrátit zboží? U nás to jde bez důvodu.“

A odkud že to jste???

 z E-SHOPu MI dOŠLA zPRáVA, ŽE MŮJ bALÍ-

ČEK JE NA CESTĚ. PO OPĚTOVNÝCH uRGEN-

CÍCH MI TÉMĚŘ PO MĚSÍCI PŘIŠLA zPRáVA:

„Již dvacátý den vás upozorňuji, že balík je na cestě 

a my jej hledáme.“

Jo…jo… taková schovávaná je hra nejen pro děti! 

SEMINáRNÍ PRáCE

Nechal jsem si firmou vypracovat seminární 
práci, ale výsledek byl legrační. Hned jsem to 
reklamoval! Ale nereagují…

Jak říkaly naše maminky: „Učení bolí, ale přináší 
ovoce!!!“

Tak možná příště raději zkusit sám…

SOSák
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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

O NáS

JAK NáS KONTAKTOVAT?

Naše bezplatné osobní poradny jsou rozmístěny po 
celé republice – najdete nás v Brně, Vyškově, Hodoníně, 
Táboře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Albrech-
ticích nad Orlicí, Novém Jičíně, Opavě, Olomouci, Pros-
tějově, Šumperku, Velkém Meziříčí, Jihlavě, Bystřici nad 
Pernštejnem, Plzni, Zlíně a v Praze. 

Další možností je zavolat nám na naši poradenskou lin-
ku – na čísla 542 210 549 a 542 210 778, na které jsme 
vám k dispozici každý pracovní den vždy od 9 do 18 ho-
din.

Také je Vám k dispozici náš e-mail, kde zodpovíme Vaše 
dotazy. Kontaktujte nás na adrese: 
poradna@asociace-sos.cz.

KdE NáS NAJdETE

Naše osobní poradna v Brně se nachází v Koordinačním 
centru, ulice Mečová 5, ve třetím patře. 

KdO NáS POdPORuJE?

Tímto děkujeme našim donorům, bez nichž by naše 
asociace nemohla fungovat:

· Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

· Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

· Jihomoravský kraj

· Magistrát města Brna

· Městská policie Brno

· Město Vyškov

· Jihočeský kraj

· Statutární město České Budějovice

· Město Tábor

· Královéhradecký kraj

· Město Bystřice nad Pernštejnem

· Město Prostějov

· Siemens Fond pomoci

· Fond Vysočiny

Děkujeme všem našim členům za jejich podporu, ať už 
morální nebo finanční. Jako vyjádření poděkování Vás 
rádi uveřejníme na webových stránkách. Pokud souhla-
síte se zveřejněním Vašeho jména na našem webu, na-
pište nám Váš souhlas. 

s d r u ž e n í  o b r a n y  s p o t ř e b i t e l ů

SOS A S O C I A C E

SOSák
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REdAKČNÍ RAdA

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

Vedoucí redakční rady:
Ing. Gabriela Zedníčková

Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává

SdRuŽENÍ ObRANy SPOTŘEbITELŮ – ASOCIACE, z. s.

NA TVORbĚ ČASOPISu SE POdÍLELI:

Odborní právní poradci:
 Josef Doubek, Břetislav Martínek, Gabriela Brejchová

SOSák
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