ASOCIACE

Výroční zpráva
Sdružení obrany
spotřebitelů
- Asociace

www.asociace-sos.cz

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

Výroční zpráva

2014

Obsah
Úvodní slovo předsedkyně .............................................................................................3–5
Poradenská činnost .......................................................................................................5–11
Poskytování poradenství .......................................................................................................................5–6
Spotřebitelské úvěry a finance .................................................................................................................6
Exekuce a insolvence ...................................................................................................................................7
Bydlení, nájmy, energie ..........................................................................................................................7–8
Potraviny a zdraví ..........................................................................................................................................8
Cestovní ruch ..................................................................................................................................................9
Environmentální skupina ................................................................................................................... 9–10
Telekomunikace ..................................................................................................................................10–11
Legislativní činnost ..................................................................................................... 11–12
Další činnosti ............................................................................................................... 13–17
Spotřebitelské zkušenosti ....................................................................................................................... 13
Podněty dozorovým orgánům .......................................................................................................13–14
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ...............................................................................14-15
Intranet pro poradce, on-line kurzy pro spotřebitele .............................................................15-16
Vydávání brožur a letáků ...................................................................................................................16-17
Garance ochrany spotřebitele (GOS) .................................................................................................. 17
Naše finance v roce 2014 ............................................................................................ 18–19
Dotace ............................................................................................................................................................ 18
Přehled příjmů a výdajů .......................................................................................................................... 19
Naši donoři v roce 2014 ........................................................................................................................... 19

Úvodní slovo předsedkyně
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS - Asociace
Rok 2014 byl pro SOS - Asociaci mimořádným už z toho
důvodu, že v účinnost vstoupil nový Občanský zákoník, který
podstatně ovlivnil mj. též pravidla ochrany spotřebitele.
Tento zákon je sice velmi obsáhlý, ale v mnoha směrech velmi
neurčitý a vágní. Některé paragrafy jsou nejasné a na jejich
výklad si spotřebitelé budou muset počkat zřejmě několik
let, než se k nim vytvoří odpovídající judikatura. V tomto
směru tedy bylo prvořadým úkolem naší organizace snažit
se spotřebitelům pomoci se zorientovat v jejich právech
a povinnostech dle nové právní úpravy. Úkol to byl skutečně nesnadný, domnívám se však, že
jsme se ho zhostili velmi dobře. Naše organizace byla na tomto poli velmi aktivní, publikovali
jsme o této problematice mnoho článků, materiálů i mediálních výstupů. S ohledem na
kvalitu těchto našich právních výkladů se na nás ve věcech výkladu nové spotřebitelské
legislativy obraceli nejen spotřebitelé, ale též média a dokonce i samotní zákonodárci.
Rok 2014 hodnotím z pohledu naší organizace jako mimořádně úspěšný. Postupně jsme
rozšířili svou činnost pro naše spotřebitele a k dnešnímu dni je již v provozu 17 našich
bezplatných osobních poraden po celé republice, k tomu poskytujeme též telefonické
a elektronické poradenství. Vylepšili jsme naše webové stránky a byli aktivní také na
Facebooku. Na našich webových stránkách (www.asociace-sos.cz) zveřejňujeme veškeré
naše aktivity, seznamy všech našich poraden a veškeré potřebné informace. Vydáváme
také elektronický časopis SOSák, kde naše spotřebitele seznamujeme se všemi novinkami
a informacemi z oblasti spotřebitelského práva i z chodu naší organizace.
Ke zvyšování zájmu o naše poradenství přispěla hlavně odbornost našich poradců, která je
garantována z naší strany stálým dalším vzděláváním a absolvováním povinných zkoušek,
na základě jejichž úspěšného složení obdrží poradce Certifikát odborného poradce.
Poradci poskytovali poradenství nejen v našich poradnách, ale také v rámci našich dalších
aktivit, zejména při četných přednáškách. O naše přednášky je velký zájem nejen u našich
spotřebitelů, ale i na vysokých školách, se kterými úzce spolupracujeme.
V roce 2014 jsme uspořádali v Jihomoravském kraji řadu besed a přednášek na různá témata,
ve kterých jsme seznamovali spotřebitele s tím, jak se nový Občanský zákoník projeví ve
spotřebitelské praxi. Uspořádali jsme velký počet besed pod záštitou europoslankyně
Zuzany Brzobohaté, v Klubech seniorů, domovech důchodců, menších obcích i větších
městech. Na pozvání Veletrhů Brno jsme se zúčastnili veletrhu SALIMA, kde jsme u našeho
stánku denně poskytovali poradenství všem návštěvníkům, rozdávali letáky a brožurky.
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Našeho slavnostního Dne otevřených dveří v našem centru v Brně se zúčastnil mimo
návštěvníků i Syndikát novinářů, kterým jsme promítali různé prezentace z naší činnosti.
Pořádali jsme, jako každým rokem, také přednášky pro podnikatele, jak u nás v centru, tak
i např. na pozvání vedení maloobchodní sítě prodejen Brněnek. Naše přednášky se setkávaly
s velkým ohlasem a zájmem veřejnosti i médií. O naše přednášky s prezentacemi měli zájem
také zdravotně postižení občané, s nimiž jsme rovněž besedovali ve velmi přátelském duchu.
Již 9. rokem spolupracujeme s Městskou policií v Brně na projektu SENIOR-AKADEMIE,
které se účastní pravidelně cca 280 posluchačů, a kde jsme hodnoceni velmi kladně,
opakovaně jsem byla vyhodnocena Lektorem
roku, i to svědčí o zájmu účastníků Senior
Akademie o naše přednášky, protože v anketě
o umístění nejlepšího lektora hlasují právě oni.
Naše činnost se stále více rozšiřuje, aby se naše
informace a rady dostávaly k co největšímu
množství
spotřebitelů.
Cyklus úspěšných besed na
poradenském centru Městské
policie Brno dále pokračuje
a rozšiřuje se i do dalších měst
a obcí, např. Břeclavska. Na
pozvání Městské policie Břeclav
i tam přednášíme a radíme
seniorům.
Besedy, výstavy a přednášky se
konaly i v dalších krajích, např.
v Jihočeském kraji. Na poradě
vedoucích poraden ČR pak byla
vyhodnocena jako nejlepší vedoucí pracovnice paní
Libuše Oulehlová za krajské poradny v Jihočeském kraji – České Budějovice a Tábor. O jejích
kvalitách svědčí nejen dobré a odborné vedení, ale také množství besed a akcí, např. besedy
pro Autoklub České Budějovice, pro Evropskou školu regionálních studií, výstava „Vzdělávání
a řemeslo“, od 16. - 19. 10. 2014 zase výstava „HOBBY-podzim“ a další.
Rovněž v Olomouckém kraji proběhly přednášky pro posluchače Univerzity 3. věku, akce
„Senioři bez hranic“, „Štafeta seniorů bez hranic“, výstavy, besedy i výstupy v ČR Olomouc.
V Královéhradeckém kraji vedle besed probíhaly pravidelné pořady „dotazy a odpovědi“
pro spotřebitele, kde radil vedoucí poraden Albrechtice a Hradec Králové Ing. Černý
spotřebitelům, jak se chovat, aby se vyhnuli různým úskalím při reklamacích apod.
Jsem ráda, že všechny naše poradny jsou hodnoceny našimi spotřebiteli velmi kladně,
dostáváme dopisy s poděkováním za pomoc se slovy: „Jsme rádi, že jste!“
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Spotřebitelská problematika je velmi široká oblast, proto jsme ji rozdělili do několika
odborných sekcí, kde odborníci řeší do hloubky i velmi složité případy. Výsledky práce
našich poradců ze sekce pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsou velmi
úspěšné. Stejně tak podáváme podněty k šetření na dozorové orgány na mnohé podvodné
společnosti, které evidujeme a sledujeme. Také Česká obchodní inspekce, se kterou velmi
úzce spolupracujeme, velmi přísně sankcionuje přestupky a pochybení některých prodejců.
Stále více se zvyšuje jak počet vzdělávacích akcí pro naše spotřebitele, besedy, přednášky,
semináře, tak i návštěvnost našich webových stránek a přibývají nám také naši členové.
To vše svědčí o významu a potřebnosti naší práce pro spotřebitele. Jako každým rokem
mimo kontrol si necháváme zpracovat také audit, který pravidelně zveřejňujeme na našich
webových stránkách. Díky televizi, rozhlasu, novým médiím i tisku se naše informace
dostávají přímo ke spotřebitelům, kteří jsou tak rychle informováni a chráněni před častými
podvodnými a agresivními praktikami některých prodejců.
Naše osobní bezplatné poradny jsou důležité právě z důvodu osobního kontaktu se
spotřebiteli, který je naprosto nezastupitelný v jednání, nenahradí ho žádný telefon, email
ani virtuální poradna.
Měřítkem naší činnosti jsou naši spokojení spotřebitelé, sledujeme již několik let vzrůstající
trend v množství spotřebitelů, kteří se na nás obracejí. Celkově naše organizace stále
rozšiřuje svoji působnost a škála našich aktivit je velmi bohatá. Za všechny tyto naše úspěchy
děkujeme našim donátorům, bez jejichž pomoci by naše činnost nebyla možná, dále našim
věrným spolupracovníkům a poradcům, ale zejména naším spotřebitelům, kteří se na nás
v roce 2014 s důvěrou obraceli. Jejich důvěru nezklameme ani v následujícím období.
Gerta Mazalová

Poradenská činnost
Poskytování poradenství
Hlavní náplní našeho sdružení je poskytování poradenství, kterému věnujeme stále více
času. V tomto roce se nám povedlo rozšířit naše osobní poradny i do měst Jihlava a Bystřice
nad Pernštejnem v kraji Vysočina, města Plzeň v Plzeňském kraji. V roce 2014 byla také velmi
dobře hodnocena činnost naší poradny v Praze, kterou jsme otevřeli již v prosinci 2013.
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Naše působnost již dávno překročila hranice Jihomoravského kraje (Brno, Vyškov) a je
rozšířena do kraje Jihočeského (České Budějovice, Tábor), Královéhradeckého (Hradec
Králové, Albrechtice nad Orlicí), Olomouckého (Olomouc, Prostějov), Zlínského (Uherský
Brod), kraje Vysočina (Velké Meziříčí, Jihlava, Bystřice nad Pernštejnem), Moravskoslezského
(Nový Jičín), Plzeňského (Plzeň) a do Hlavního města Prahy. Další poradny připravujeme
podle počtu požadavků našich spotřebitelů, kteří se na nás stále
více obracejí.
V roce 2014 jsme zaevidovali:

•
•
•

11 924 případů řešených v našich osobních
poradnách
7 923 případů telefonického poradenství
4 479 případů elektronického poradenství

Zkušenosti z našich spotřebitelských
poraden zúročujeme v práci na jednotlivých
tématech ochrany spotřebitele. Spotřebitelská
problematika je velmi široká oblast, proto jsme
ji rozdělili do několika odborných sekcí, z jejichž
činnosti zmiňujeme alespoň tato stručná shrnutí.

Spotřebitelské úvěry a finance
V oblasti financí se udály v roce 2014 velké změny. SOS – Asociace a její odborná sekce
zaměřená na tuto problematiku samozřejmě tyto novinky pečlivě monitorovala. Na
stránkách SOS - Asociace tak byly pravidelně uveřejňovány články, které upozorňovaly na
opakované problémy v oblasti především spotřebitelských úvěrů, změn v legislativě a další
aktuální problémy. V uplynulém roce tak byly publikovány články například o významné
novele zákona o spotřebitelském úvěru, o nově přijatém zákonu o směnárenství, o úloze
finančního arbitra a výhodách jeho činnosti pro spotřebitele.
Pravidelně byly pořádány besedy po celé ČR, na nichž poradci bezplatných osobních
poraden spotřebitele informovali a zároveň varovali před některými nekalými praktikami
zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů. Ke změnám, které do této oblasti přinesl nový
Občanský zákoník, byla publikována série článků na stránkách SOS - Asociace. Témata
týkající se finanční gramotnosti považuje SOS – Asociace za jedny z nejdůležitějších, neboť
se na nás obrací stále velmi mnoho spotřebitelů, kteří v důsledku neznalosti základních věcí
z této oblasti upadají do dluhové pasti, které šlo přitom mnohdy snadno předejít. Řešit tyto
problémy až následně v rámci problematiky exekucí či insolvence je daleko složitější, než
problémům předcházet. Právě na prevenci tak naše organizace klade velký důraz.
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Exekuce a insolvence
Jednou z dalších odborných sekcí SOS – Asociace, která víceméně navazuje na sekci
spotřebitelských úvěrů a financí, je sekce specializující se na problematiku exekucí
a insolvencí. V této oblasti jsme spotřebitelům v roce 2014 poskytovali bezplatné poradenství
jak osobně, tak telefonicky, emailově a korespondenčně. Zaměřili jsme se také na rozšíření
a zlepšování právního vědomí veřejnosti o této problematice a publikovali jsme k těmto
tématům řadu článků. Ač je nový Občanský zákoník předpisem tzv. hmotného práva, ovlivnil
také oblast práva procesního. Byl přijat zákon o zvláštních řízeních soudních a změnila se
též celá řada dalších předpisů. Došlo ke změně výpočtu úroků z prodlení, nová legislativa
ale také upravila například tzv. skryté sankce v obchodních podmínkách. Byla zahájena
diskuse o exekuci postihující majetek ve společném jmění manželů a byla též přijata novela
insolvenčního zákona, která konečně legislativně zakotvila možnost společného oddlužení
manželů, což jsme velmi uvítali.
Působili jsme tedy také v oblasti finanční gramotnosti a snažili se spotřebitele informovat
o úskalích různých finančních produktů a varovali je před lehkomyslným přebíráním příliš
velkého množství závazků, které pak nebudou schopni splácet. Lidem, kteří se i přesto
do exekučního řízení dostali, jsme poskytovali informace o jejich právech a povinnostech
a o oprávněních orgánů, které výkon rozhodnutí zajišťují. Bohužel jsme se i v roce 2014
v praxi setkávali s excesy některých exekutorů při výkonu exekuční činnosti. Je ale pravdou,
že oproti předchozím obdobím se situace mírně zlepšila. V oblasti insolvenčního práva
jsme poskytovali spotřebitelům poradenství zejména ohledně možností oddlužení, laicky
nazývaného jako tzv. osobní bankrot.

Bydlení, nájmy, energie
Naši odborní právní poradci SOS – Asociace
zařazení do odborné sekce Bydlení, nájem
a energie řešili v roce 2014 nejčastěji problémy
spojené s právy a povinnostmi pronajímatele
a nájemce, opravy bytu či domu a s nimi spojené nároky
na úhradu nájemcových nákladů včetně případných
slev z nájemného, výši nájemného a problémy spjaté
s ukončením nájmu. Nový Občanský zákoník v nájemním
bydlení přinesl mnoho změn. Spotřebitelé, resp. nájemci,
za námi více, než kdy předtím, chodili s žádostmi
o kontrolu smluv, o označení těch ustanovení, které není
díky nové právní úpravě nadále možné uplatňovat apod.
Připomínkování smluv po nás žádali také spotřebitelé,
kteří byt, dům či podíl v obytném domě kupovali. Časté
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dotazy se objevovaly také ohledně práv a povinností spjatých s družstevním bydlením, či
s hlasováním v rámci společenství vlastníků.
Jedním z častých problémů, které skupina Bydlení, nájmy a energie v roce 2014 řešila,
bylo vyúčtování energií a služeb. S tím souvisely také dotazy přímo na vztahy s dodavateli
energií, zejména na možnosti odstoupení od smluv o dodávce elektřiny a plynu uzavřených
mimo obvyklé obchodní prostory, nejčastěji formou podomního prodeje. Zejména některé
firmy se v dotazech spotřebitelů objevovaly častěji, než jiné, a to hlavně pro neomalený
přístup ke spotřebitelům. Ten mnohdy naplnil skutkovou podstatu nekalých obchodních
praktik a porušoval zákaz podomního prodeje stanovený vyhláškami jednotlivých obcí.
Skupina Bydlení, nájem a energie zde tedy kooperovala se skupinou Podněty, výzvy a často
kontaktovala příslušné dozorové orgány.

Potraviny a zdraví
Odborná sekce Potraviny a zdraví se i v roce 2014 zaměřovala na složitou problematiku
zákonné úpravy týkající se potravin, nápojů, jiných spotřebních doplňků a dalších záležitostí
týkající se zdraví. V roce 2014 jsme navázali na naši činnost z minulých let a opět jsme
spotřebitele informovali o změnách, ke kterým v této oblasti došlo. Tou největší změnou bylo
bezesporu schválení novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která vstoupila
v účinnost od 1. 1. 2015. Odborná sekce Potraviny a zdraví se tak po celý minulý rok snažila
co nejvíce spotřebitele připravit na tyto změny. Publikovali jsme mnoho článků, týkající se
této novely, přednášeli na různých besedách nebo jsme tyto informace sdělovali například
formou internetového seriálu na webových stránkách SOS - Asociace.
Také jsme připravili nový informační leták, který spotřebitelům
přednesl návod jak správně vybrat a nakupovat potraviny,
co musí splňovat etiketa každého výrobku, který dozorový
orgán má oblast potravin na starosti a v neposlední řadě
jak závadné potraviny reklamovat. Tato odborná sekce se
také účastnila několika panelových diskuzí či přednášek,
ve kterých jsme právě spotřebitelům představovali tuto
problematiku. I v roce 2015 se opět budeme snažit co
nejsnáze provést spotřebitele labyrintem problematiky
týkající se potravin a zdraví. Je připraven nový seriál článků,
které se budou pravidelně objevovat na našich webových
stránkách.
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Cestovní ruch
Odborná sekce Cestovní ruch navázala na svoji předchozí úspěšnou
činnost. S účinností nového Občanského zákoníku se změnila právní
úprava smluv o zájezdu a bylo tak třeba spotřebitele o těchto
změnách informovat a pomoci jim v uplatňování jejich zákonných
práv v rámci spotřebitelského poradenství. Nový Občanský zákoník
například zkrátil lhůtu pro uplatnění vad zájezdu při uplatnění slevy
z ceny z původních 3 měsíců na pouhý 1 měsíc ode dne skončení
zájezdu. V souvislosti s novou právní úpravou tak bylo zpracováno
mnoho článků s důležitými informacemi pro spotřebitele. Aktivně
jsme také pomáhali spotřebitelům při uplatnění jejich práva na
kompenzace za zpožděný nebo zrušený let. Vydali jsme letáky
se všemi důležitými informacemi a radami ohledně smlouvy
o zájezdu a postupu, jak mohou spotřebitelé zájezd
reklamovat. Dále byl zpracován kompletní a podrobný
manuál zaměřený právě na oblast cestovního ruchu,
který slouží jako pracovní pomůcka ostatním poradcům
a zejména v přípravě nových poradců na zkoušky
odborných poradců.
Kromě výše uvedeného se SOS – Asociace také výrazně
angažovalo v rámci legislativního procesu, účastnili jsme
se připomínkových prací na návrhu evropské směrnice
o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou
přípravou a za tímto účelem se naši zástupci také několikrát zúčastnili jednání přímo na
Ministerstvu pro místní rozvoj.

Environmentální skupina
Odborná sekce Environmentálního povědomí v roce 2014 nadále šířila mezi spotřebitele
informace související s problematikou ochrany spotřebitele a životního prostředí, a to
formou poradenství, vydáním letáku, besed nebo odborných článků. Ochranou životního
prostředí se naše organizace nezabývá komplexně, ale pouze z hlediska souvislostí s právem
ochrany spotřebitele. Spotřebitele tak například informujeme o problematice energetických
štítků elektrických spotřebičů, pneumatik apod., o problematice odpadového hospodářství,
např. o recyklačních poplatcích u elektrospotřebičů či možnostech tzv. zpětného odběru
některých druhů odpadů.
V souvislosti s novým Občanským zákoníkem se dotazy spotřebitelů dotýkaly například
také problematiky sousedských vztahů, ať už se jednalo o práva a povinnosti vlastníků při
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výsadbě rostlin na hranicích pozemků či vnikání imisí na sousední pozemek. Na tyto změny
v sousedských vztazích při vlastní úpravě pozemku naši poradci upozorňovali především
na různých besedách k aplikaci nového Občanského zákoníku v praxi. Naši odborní
právní poradci také poskytovali poradenství ohledně záruční doby u živých rostlin či práv
a povinností při kácení stromů.
V roce 2015 budou odborní poradci ze skupiny Environmentální povědomí spotřebitele
dále informovat o novinkách z oblasti životního prostředí. Spotřebitelé se tak mohou těšit
například na články, které je seznámí se změnami, které přinese novela zákona o právu na
informace o životním prostředí a plánovaná novela zákona o odpadech.

Telekomunikace
V roce 2014 se pracovní skupina Telekomunikace věnovala několika zajímavým tématům.
Zejména se jednalo o problematiku několika realizovaných a připravovaných změn zákona
o elektronických komunikacích. Na internetových stránkách Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace i v tiskových zprávách jsme se věnovali především novele zákona o elektronických
komunikacích, která je účinná od 5. prosince 2014. Tato novela, která byla rozsáhle
diskutována i v médiích, přinesla zhoršení postavení spotřebitelů v telekomunikačních
vztazích.
Dále jsme se věnovali tématu, které zajímá velké
množství spotřebitelů, a to situaci, kdy dojde
k propadnutí kreditu ve prospěch mobilních
operátorů. Spotřebitele jsme také informovali
o volání na placené linky a automatickém
prodlužování
telekomunikačních
smluv.
Průběžně jsme sledovali změny obchodních
podmínek jednotlivých operátorů. Celkově
jsme napsali více než 20 článků na internetové
stránky a tiskových zpráv.
V souvislosti s novelizacemi právních předpisů
týkajících se telekomunikací, zejména občanského
zákoníku a zákona o elektronických komunikacích,
připravila naše skupina pro spotřebitele nový leták
Telekomunikační služby, kde jsme se věnovali
uzavírání smluv s mobilními operátory, přechodu
k jinému operátorovi, reklamacím vyúčtování
a služeb a také placeným a prémiovým službám.
Také jsme připravili nový manuál pro poradce,
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který by měl pomoci poradcům SOS – Asociace při řešení problémů spotřebitelů v této
oblasti.
Při naší činnosti skupina Telekomunikace využívá zejména informací z Českého
telekomunikačního úřadu, který je dozorovým orgánem v oblasti elektronických komunikací
a se kterým naše Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace spolupracuje.

Legislativní činnost
SOS - Asociace své poznatky z praxe ze svých osobních poraden využívá také pro přípravu
legislativních návrhů, kterými se snaží přispět ke zlepšení legislativy v oblasti ochrany
spotřebitele. Tyto návrhy připravují zejména naši odborní garanti, Mgr. Karel Carbol
a Mgr. Tomáš Palla. Jsme velmi rádi, že mnohé z našich návrhů jsou pozitivně přijímány jak
z hlediska sledovaného cíle, tak také z hlediska kvality zpracování těchto materiálů, kdy se
snažíme nejen o představení samotného legislativního textu, ale též o podrobné zdůvodnění
jeho potřebnosti z pohledu spotřebitelské praxe.
V roce 2014 jsme pokračovali v intenzivní spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj na
připomínkování materiálů k návrhu evropské Směrnice Evropského parlamentu a Rady
o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS.
Naše připomínky byly mnohokrát převzaty do oficiální pozice České republiky pro jednání
evropských členských států o návrhu této směrnice. Věříme proto, že naše návrhy pozitivně
ovlivní výslednou podobu evropské směrnice měnící pravidla zájezdů v celé EU.
Rok 2014 byl především rokem počátku účinnosti nového Občanského zákoníku. Již před
1.1. 2014 jsme se snažili o prosazení takové interpretace nové legislativy tak, aby nebyla
snížena dosavadní úroveň ochrany spotřebitele. Nutno říci, že v případě nejasných
ustanovení to byla práce náročná, ale v mnoha případech jsme uspěli. Takto jsme například
rozpoutali velkou polemiku o existenci zákonné záruky, položili jsme také několik dotazů
Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) včetně formulace našich vlastních
stanovisek. Považujeme za velmi pozitivní, že KANCL se k většině našich právních stanovisek
přiklonil.
S ohledem na to, že nový Občanský zákoník měl z pohledu ochrany spotřebitele dle našeho
názoru několik vad, které nebylo možno odstranit pouhým výkladem, připravili jsme také
návrh jeho novelizace. Nejednalo se o žádnou komplexní novelu, ale spíše o „opravu“
sporných otázek v oblasti ochrany spotřebitele, jako byl například návrh na výslovnou
úpravu odpovědnosti za vady v případech, kdy byla vada způsobena nesprávnou montáží
nebo vyjasnění nároků spotřebitele při vrácení zboží po odstoupení od smlouvy uzavřené
11

distančním způsobem. S ohledem na následně zahájené přípravy komplexnější novelizace
na půdě Ministerstva spravedlnosti, nebyl tento náš návrh uveden do legislativního procesu,
byť byl zákonodárci, s nimiž spolupracujeme, velmi příznivě přijat.
V souvislosti s novou civilní legislativou, byly zahájeny práce též na novelizacích dalších
zákonů. Jedním z nich byl též Energetický zákon. Vypracovali jsme proto též připomínky ke
sněmovnímu tisku č. 351/0, který obsahoval návrh novely Energetického zákona, v nichž
jsme požadovali zachování úrovně ochrany spotřebitele na současné úrovni, tj. zachování
lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávkách energií do 5 dnů před zahájením dodávky.
Návrh totiž počítal s tím, že od těchto smluv bude možno odstoupit pouze do 14 dnů ode
dne jejich uzavření, což by představovalo zásadní zhoršení postavení spotřebitelů oproti
současnému stavu a velké problémy v praxi. Jsme potěšeni, že naše připomínky uznal
jako relevantní i Ústavněprávní výbor sněmovny Parlamentu České republiky. Vývoj této
legislativy i nadále sledujeme.
Zahájili jsme intenzivní spolupráci s JUDr. Jeronýmem Tejcem, předsedou Ústavně právního
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, s nímž jsme připravili několik
drobných legislativních změn, které by měly zlepšit ochranu spotřebitelů v České republice.
Tyto změny by se měly týkat jak novelizace zákona o ochraně spotřebitele, tak také například
živnostenského zákona. Tato spolupráce úspěšně pokračuje i v roce 2015.

JIHOMO

12

R AS
A VOC
S KIAC
É HE O K R
AJE

Další činnosti
Spotřebitelské zkušenosti
S velkým úspěchem a zájmem i v roce 2014 dále pokračoval náš 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, jak negativní
tak i pozitivní, s prodejci či poskytovateli služeb. Prodejci se nám po uveřejnění negativní
zkušenosti často ozývali a omlouvali se za vzniklé potíže a snažili se daný problém vyřešit.
Někteří podnikatelé však zaujímali jinou strategii a naopak požadovali, abychom negativní
zkušenost smazali. Těmto výzvám jsme nikdy nevyhověli, protože právě negativní zkušenosti
slouží spotřebitelům jako jistý„varovný signál“ upozorňující ostatní spotřebitele na nepoctivé
prodejce. Podnikatel má vždy možnost na zanechanou spotřebitelskou zkušenost reagovat.
Považujeme za seriozní umožnit vyjádření i druhé straně, nehodláme však ani v budoucnu
zasahovat do svobody projevu našich spotřebitelů, kteří náš web mohou v rámci tohoto
projektu využít jako názorové fórum na kvalitu produktů a služeb konkrétních podnikatelů.
Zkušenost spotřebitel sděluje vyplněním jednoduchého formuláře přímo na webových
stránkách SOS - Asociace, nebo písemně v některé z našich osobních poraden. Celý projekt
je u spotřebitelů velmi oblíbený a my jsme
rádi, že touto cestou se mohou spotřebitelé
naším prostřednictvím navzájem varovat,
nebo se naopak ujišťovat
o kvalitě služeb konkrétního
podnikatele. To je cíl našeho
projektu.
Celkem nám bylo v roce
2014 spotřebiteli dodáno
504
spotřebitelských
zkušeností, které jsme
zveřejnili na našich
internetových stránkách.

Podněty dozorovým orgánům
V rámci činnosti SOS – Asociace se naši odborní právní poradci bohužel i v roce 2014 často
setkávali s nejrůznějšími praktikami podnikatelů (prodejců, řemeslníků, dodavatelů energií
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a služeb či poskytovatelů úvěrů), které nekorespondovaly
s férovým, řádným a slušným chováním vůči spotřebiteli,
a které mnohdy porušovaly zákon.
Vůči takové činnosti jsme nezůstávali slepí a v případě
závažných pochybení podnikatele jej oslovovali
s výzvami k zanechání protiprávního postupu.
Zároveň jsme na inkriminované neférové a nepoctivé
podnikatele upozorňovali příslušné dozorové orgány,
jimiž byla nejčastěji Česká obchodní inspekce, dále pak
příslušné živnostenské úřady, Český telekomunikační
úřad či Energetický úřad. V případě zjištění takových
pochybení, které porušovaly hranice stanovené
trestním právem, byla podána i trestní oznámení.
Na základě našich podnětů byly pak těmito orgány
prováděny kontroly, z nichž povětšinou rezultovalo zjištění,
že příslušné právní normy byly opravdu porušovány. Na základě tohoto zjištění pak byly
správními orgány uloženy sankce za přestupek či správní delikt dle příslušné právní
úpravy. V roce 2014 takto, díky této naší činnosti, došlo k několika desítkám kontrol, o výši
konkrétních sankcí nejsme informováni.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Během roku 2014 se 15 odborných právních poradců SOS – Asociace zabývalo celkem 304
podněty, přičemž vyřešit do konce roku se podařilo 273 a zbylé se nadále řeší. Nárůst v počtu
přijatých ADR oproti roku 2013 z 258 na 304 nás samozřejmě těší, neboť signalizuje důvěru
spotřebitelů v SOS – Asociaci a také demonstruje snahu spotřebitelů nenechat se zastrašit
nečestnými praktikami prodejců a trvat na svých právech.
Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2014 směřovala značná část přijatých sporů proti
tzv. šmejdům, jejichž praktiky, v lepším případě na hraně zákona, zlákali a napálili mnoho
spotřebitelů. SOS – Asociaci se úspěšně daří neoblomnou argumentací zdolat i tyto
podvodné firmy, avšak i tak se objevily společnosti a podnikatelé postrádající jakoukoliv
snahu o fair-play vůči spotřebiteli, a kteří tím pádem na naše urgování nereagovali. Proti
takovému (ne)jednání už SOS – Asociace nemá jak dále konat, a proto jsme spotřebitelům,
jenž narazili právě na takové prodejce, radili vymáhat svá práva cestou soudního řízení.
Z 273 přijatých podnětů jsme tak za rok 2014 úspěšně vyřešili 70 a jako tzv. neúspěšné
uzavřeli 202. To značí úspěšnost 25,6 %. Leč se toto procentuální vyjádření může jevit
jako nízké, je třeba brát v potaz, že značná část z tzv. neúspěšných, je tvořena právě těmi
prodejci, kteří v prvé řadě vůbec nereagovali a samozřejmě započíst i tu část sporů, kde
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se v průběhu ukázalo, že spotřebitel
nebyl zcela v právu a prodejce se
rozhodl jednat toliko, jak poroučí zákon
a neposkytnout služby nad rámec
právních předpisů.
Z pohledu skupiny mimosoudního
řešení sporu je tak možné rok 2014
označit za rok úspěšný, a to vzhledem
k nárůstu zájemců – spotřebitelů, kteří
se nenechali zastrašit a za svá práva
bojovali s pomocí SOS – Asociace.

Intranet pro poradce, on-line kurzy pro spotřebitele
V roce 2014 jsme úspěšně pokračovali v rozvoji intranetu. Bylo vytvořeno hned několik online
kurzů pro poradce nejen s oblasti spotřebitelského práva ale i z oblasti samotné realizace
poradenství (asertivita, přístup ke klientům atd.). Intranet se také rozšířil ve své stěžejní části
– Učebnici spotřebitelského práva, kam byly přidány nové kapitoly na různá témata.
Krom novinek pro poradce se intranet nově stal i nástrojem pro spotřebitele. Vytvořili jsme tři
moduly zaměřené na spotřebitelské právo (reklamace, spotřebitelské smlouvy podle NOZ,
diskriminace spotřebitele). Tyto kurzy mají především preventivní funkci, kdy se snažíme ty
spotřebitele, kteří se nemohou zúčastnit našich besed, vzdělat a varovat ještě před tím, než
dojde k újmě.
Loňský rok byl pro naše působení na sociální síti Facebook přelomový. Přeměnili jsme naší
stránku Sdružení obrany spotřebitelů JMK na snadněji identifikovatelnou stránku Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace. V průběhu roku jsme na Facebook přinesli spotřebitelům
například letní seriál z oblasti gastronomie a restauratérství, ale i mnoho dalšího. Pro
SOS - Asociaci slouží Facebook zatím především jako most na naše webové stránky, což
sebou nese jistou dvoukolejnost, kdy lidé naleznou stejné články jak na Facebooku, tak na
našem webu. Do budoucna proto uvažujeme o rozšíření našeho působení na Facebooku
v oblastech, které jsou zajímavé pro uživatele sociálních sítí, jde především o fotky, hastagy
a tzv. „online“ informace.
Na druhé sociální síti, kterou využíváme – Twitteru, jsme letos bohužel moc neuspěli. Počet
„followeru“ se téměř nezměnil a to i navzdory tomu, že jsme náš twitterový účet propagovali
naprosto stejně jako účet facebookový. Problém zřejmě tkví v malé rozšířenosti Twitteru
v České Republice, který je ještě umocněn tím, že jeho uživatelé jsou v drtivé většině z mladé
generace.
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V roce 2014 neprošly naše webové stránky zásadní změnou z hlediska jejich vzhledu,
v průběhu celého roku však byly se značnou intenzitou (nový příspěvek přibližně obden)
vkládány články, mediální výstupy, informace o naší činnosti atd. Po celý rok jsme se na naší
domovské stránce snažili pomocí pozvánek upozorňovat spotřebitele na naše blížící akce,
především rozhlasové vysílání, besedy, Senior Akademii a podobně. Samozřejmostí bylo
postupné rozšiřování stálého obsahu stránek, ať už se jedná o informace pro spotřebitele
(např. Seznam obcí se zákazem podomního prodeje) tak pro podnikatele (např. Náš program
GOS, školení podnikatelů).

Vydávání brožur a letáků
Během roku 2014 jsme vytvořili dvacet tři letáků s informacemi pro spotřebitele, které jsme
umístili ke stažení na naše internetové stránky. Většina z nich mohla být také vytištěna,
díky finanční podpoře našich projektů, poskytnuté prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu města Brna a Městské policie, aby se
tak mohla dostat i ke spotřebitelům nevyužívajících internet.
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Bezpečné nakupování
Triky podvodníků při podomních prodejích
Smlouvy uzavřené na předváděcích akcích
Reklamace
Distanční smlouvy
Telekomunikační služby
Vyúčtování dodávek energií
Nákup potravin
Nákup ze zahraniční
S námi se nemusíte bát podvodníků
Oprava a úprava věci
Odstoupení od smlouvy
Rozhodčí doložky
Změna dodavatele energií
Cestovní smlouva
Dozorové orgány
Výpověď nájmu bytu ze strany pronajímatele
Opravy a úpravy v nájemním bytě
Nájemné
Nájemní smlouva – byt
Skončení nájmu
Nákup auta v bazaru
Smlouva o dílo
Úvěry a lichva
Výpověď z nájmu bytu ze strany nájemce

Trvejte na svých právech

Státní dozorové orgány:
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Sdružení obrany spotřebite

tam, kde Vaše síly nestačí.
– Chráníme Vaše práva
informace,
– Poskytujeme Vám poradenství,
vzdělávání.
e formou spolupráce
– Na Vaše problémy upozorňujem
s médii:

ch článků
• tiskem – formou informativní
rozhlasu Brno,
• prostřednictvím Českého
„Spotřebitelský servis“
kde Vás v pořadu Apetýt
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KONTAKTY

Bezplatná osobní poradna v Brně
Mečová 5, 602 00 Brno
PO – PÁ od 9 do 18 hod.

Poradenská linka (10,- Kč/min.)
900 10 10 10
PO – PÁ od 9 do 18 hod.

Elektronická poradna
Poradna@asociace-sos.cz

IČ: 22832793
Mečová 5, 602 00 Brno
Č. ú.: 2600115708/2010 (Fio banka)

www.asociace-sos.cz
Jsme na Facebooku

(https://www.facebook.com/pages/
Sdružení-obrany-spotřebitelůJmK/228811110495905?fref=ts)
A Twitteru

(https://twitter.com/SOS_Asociace)
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Kromě zmiňovaných letáků jsme také vytvořili dvě informační brožury pro spotřebitele
s názvem Zákon na ochranu spotřebitele, Nájem bytu podle NOZ a udělali dotisk Nájemního
bydlení.

Garance ochrany spotřebitele (GOS)

any Sp
ot

bit
A s o c i a c e

ele

Garan

ce

hr
Oc

ře

Značku Garance ochrany spotřebitele udělujeme
již druhým rokem podnikatelům, kteří splňují
podmínky udělení certifikátu, jednají férově ve
vztahu ke spotřebitelům a na které jsou kladné
reference od našich spotřebitelů. Jsme velice
rádi, když vidíme, že v dnešní době silné
konkurence jsou i podnikatelé, kterým není
lhostejné podnikatelské prostředí v České
republice a hlásají se k férovému jednání vůči
spotřebitelům, často i za cenu nižších zisků.
Právě tito podnikatelé si zaslouží své uznání
a zároveň udělení značky GOS jednoznačně
říká „spotřebiteli, zde můžeš beze strachu
nakupovat“.

GOS

V rámci programu GOS zpracováváme pravidelně obchodní
podmínky mnoha podnikatelům tak, aby byly v souladu s platnou právní úpravou ČR,
a zároveň dbáme, aby byly výhodné pro spotřebitele. Tato „značka kvality“, jako nejpřísnější
značka ochrany spotřebitele v ČR, jasně prokazuje zájem podnikatele, chovat se ke svým
spotřebitelům nejen v souladu se zákonem, ale také s ohledem na požadavek dodržování
určitých etických standardů ve vztahu k zákazníkům - spotřebitelům. Od samého počátku
udílení značky GOS spolupracujeme s médii, která tuto novou značku velmi kladně hodnotí
a věnují ji stále více pozornosti. Z důvodu zájmu spotřebitelské a podnikatelské veřejnosti
jsme rozhodli v této činnosti pokračovat a v roce 2014 jsme pro tuto značku registrovali
ochrannou známku.
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Naše finance v roce 2014
Dotace
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace je nezisková organizace, která je kromě příjmů od
svých členů závislá na sponzorských darech a dotacích. V roce 2013 jsme žádali o dotace na
následující projekty pro rok 2014, které byly schváleny a poté splněny na sto procent:
Subjekt

Dotace

Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR

Komplexní řešení témat
ochrany spotřebitele
s přihlédnutím ke zvyšování
konkurenceschopnosti
v podnikatelském sektoru

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

Spotřebitel nájemníkem

Jihomoravský kraj

Spotřebitel ve světě financí

50.000,- Kč

Jihočeský kraj

Na provoz poraden
v Jihočeském kraje

50.000,- Kč

Magistrát města Brna
– odbor prevence
Kriminality

Brno lepším místem pro
život

Magistrát města Brna –
odbor životního prostředí

Enviromentální povědomí

20.000,- Kč

Magistrát města Brna –
odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

Spotřebitelské minimum
pro děti a mládež

26.000,- Kč

Statutární město České
Budějovice

Provoz poradny v Českých
Budějovicích

50.000,- Kč

Prostějov

Obrana spotřebitele
v Prostějově

10.000,- Kč

CELKEM
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Projekt

2.310.000,- Kč

450.000,- Kč

173.000,- Kč

3.139.000,- Kč

Naši sponzoři jsou ještě:
• Tábor
• Bystřice nad Pernštejnem
• E.ON
• Naši spokojení spotřebitelé, kteří si nepřejí být jmenováni

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy

4.218.648,- Kč

Výdaje

4.012.464,- Kč

Pozn.: přebytek příjmu bude použit na spolufinancování činnosti v příštím období.

Naši donoři v roce 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Město Brno
Město České Budějovice
Město Prostějov
Město Tábor
Město Bystřice nad Pernštejnem
E.ON
Naši spokojení spotřebitelé, kteří si nepřejí být jmenováni
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Sdružení obrany spotřebitelů
- Asociace
IČ: 22832793
Mečová 5, 602 00 Brno
tel.: +420 542 210 778

Poradenství – kontakty:
900 10 10 10 (10,- Kč/min.)
poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz
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