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Vážení přátelé, 

Rok 2015 byl pro nás dalším úspěšným rokem, naplněným 
činností ve prospěch našich spotřebitelů. Se svými 18 osobními 
bezplatnými poradnami v  9 krajích ČR jsme z  hlediska 

poskytování osobního poradenství největší spotřebitelskou 
organizací u nás. Čísla uvedená dále v této výroční zprávě o počtu 

porad poskytnutých spotřebitelům v roce 2015, hovoří sama za sebe. 

Základ naší činnosti zůstal i v  roce 2015 v  poskytování spotřebitelského 
poradenství, které poskytujeme zdarma. Přesto, že neinkasujeme za toto poradenství 
žádnou odměnu, trváme na tom, že naše poradenství musí mít odpovídající kvalitu 
a odbornou úroveň. Každý z našich poradců tak prochází pravidelnými školeními v oblasti 
spotřebitelského práva, musí prokázat odborné znalosti spotřebitelské legislativy a teprve 
po složení zkoušek obdrží Certifikát a může působit jako poradce.

Díky naší poradenské činnosti máme velmi dobře zmapovány nejčastější problémy, s nimiž 
se spotřebitelé setkávají. Tyto zkušenosti pak využíváme v  naší další činnosti, zejména 
v  činnosti legislativní. Naši lektoři a  školitelé, jsou již známí právníci, kteří zpracovávají 
legislativní návrhy, které pak předkládáme zákonodárcům. Tyto naše návrhy jsou přijímány 
jako kvalitně zpracované, a proto se na nás jednotlivá ministerstva a poslanci obracejí 
mnohdy s žádostí o připomínkování návrhů nové legislativy a novel zákonů. Naši právníci 
též pomáhají při implementaci evropských směrnic na ochranu spotřebitele do českého 
právního řádu. V této zprávě se tedy dočtete, jaké právní předpisy jsme v roce 2015 ovlivnili. 
Díky této činnosti se nám daří zlepšovat postavení českých spotřebitelů na trhu, byť to není 
vždy jednoduché. Proti zájmu na ochraně spotřebitelů totiž stojí velká lobby podnikatelů, 
takže někdy je to opravdu boj.

Praktické zkušenosti z poraden využíváme též pro podávání podnětů dozorovým orgánům 
na ty podnikatele, kteří nedodržují právní předpisy. Na našich webových stránkách 
najdete mnohé z  našich podnětů podaných v  roce 2015, také tiskové zprávy a varování 
před nepoctivými prodejci. Stejně tak se i v  roce 2015 plnila naše webová rubrika tzv. 
„Spotřebitelských zkušeností“, kde mohou spotřebitelé sdílet své pozitivní i  negativní 
zkušenosti o konkrétních prodejcích. Spotřebitele též informujeme prostřednictvím našich 
informačních materiálů, které jsme vydávali a distribuovali hojně i v roce 2015, uspořádali 
jsme také množství besed a seminářů.

Jsme velmi rádi, že o naší činnosti informují média, která nám pomáhají rozšiřovat informace 
o spotřebitelské problematice mezi širokou veřejnost. Díky tomu je SOS – Asociace, z. s. známá 
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nejen mezi spotřebitelskou, ale také i mezi podnikatelskou veřejností v ČR. Toho využíváme 
při propagaci naší značky GOS = Garance ochrany spotřebitele, kterou propůjčujeme těm 
podnikatelům, kteří mají z hlediska zákona v pořádku obchodní podmínky a kteří se zaváží 
dodržovat námi vytvořený kodex chování ke spotřebitelům. Značka GOS je tak ukazatelem 
toho, že poctivý podnikatel je partnerem spotřebitele - zákazníka. Tato značka znamená, že 
zde můžete nakupovat výrobky i služby bez obav, beze strachu, protože seriózní podnikatel 
nepodvede ani neokrade svého zákazníka. 

Dokud však nebudou stoprocentně poctiví všichni podnikatelé, pak vězte, že pokud máte 
nějaký spotřebitelský problém, jsme tu pro Vás my, Vaše SOS - Asociace, z. s., kde Vám naši 
proškolení a zkušení poradci vždy dobře a ochotně poradí!

Gerta Mazalová 
předsedkyně SOS - Asociace, z. s.

Poskytování poradenství 

Hlavní náplní našeho sdružení je poskytování poradenství, kterému věnujeme stále více 
času. V tomto roce se nám povedlo otevřít naši osobní poradnu ve Zlínském kraji, přímo ve 
městě Zlín. 

Naše působnost již dávno překročila hranice Jihomoravského kraje a je rozšířena 
do kraje Jihočeského, Královéhradeckého, Olomouckého, Zlínského, kraje Vysočina, 
Moravskoslezského, Plzeňského a do Hlavního města Prahy. Další poradny připravujeme 

podle počtu požadavků našich spotřebitelů, kteří se na nás stále více 
obracejí.

V  roce 2015 jsme zaevidovali: 8157 případů řešených 
v našich osobních poradnách 5489 případů telefonického 

poradenství 4579 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.

Poradenská činnost
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Bydlení, nájmy a energie 

Naši odborní právní poradci SOS – Asociace, z. s. zařazeni do odborné 
sekce Bydlení, nájmy a energie řešili v roce 2015 nejčastěji problémy 

spojené s právy a povinnostmi pronajímatele a nájemce. 

Vzhledem k  prováděcí vyhlášce k  novému Občanskému 
zákoníku jsme často radili spotřebitelům, kdo hradí opravy 
bytu či domu včetně případných slev z  nájemného. 
Rovněž jsme se zabývali výší nájemného a problémy spjaté 
s  ukončením nájmu. Nový Občanský zákoník v  nájemním 
bydlení přinesl mnoho změn, na které si přes dvouletou 

účinnost stále řada lidí nezvykla. Spotřebitelé, resp. nájemci, 
za námi 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 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 2015 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 nekorektní 
přístup ke spotřebitelům. Ten mnohdy naplnil skutkovou podstatu nekalých obchodních 
praktik a porušoval zákaz podomního prodeje stanovený vyhláškami jednotlivých obcí. 
Skupina Bydlení, nájmy a energie zde tedy kooperovala se skupinou Podněty, výzvy a často 
kontaktovala příslušné dozorové orgány. Spotřebitelé se rovněž letos nebývale často 
dotazovali jak postupovat v  případě, kdy jim podle vyúčtování někdy až mnohonásobně 
vzrostla spotřeba vody, ačkoliv oni si zvýšené spotřeby vědomi nejsou. 

Nárůst těchto dotazů byl opravdu veliký a sekce Bydlení, nájmy a  energie se proto této 
problematice bude v roce 2016 věnovat ve zvýšené míře.

Cestovní ruch

Dne 16. 2. 2015 se skupina Cestovního ruchu opět zúčastnila již IX. ročníku SENIOR AKADEMIE, 
která se konala v  budově Veřejného ochránce práv na ulici Údolní v  Brně. Účastníci se 
seznámili s tématy cestovní smlouva, změny ve smlouvách, náležitosti a reklamace, rozdíly 
mezi cestovní agenturou a cestovní kanceláří. 
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Dále jsme též hovořili o  ochraně spotřebitele 
v  oblasti cestovního ruchu na 8. mezinárodní 

konferenci Vysoké školy obchodní a hotelové. 

V průběhu léta skupina Cestovní ruch vydávala 
seriál o  zahraničních zemích. V  rámci seriálu 
jsme spotřebitele informovali o  jednotlivých 
zemích, tedy o místních zvycích, tradicích 
a  také o  dokladech, které jsou při cestě 
do dané destinace potřeba. Naši odborní 
právní poradci též informovali spotřebitele 

o doporučeních MZV, které se týkaly cest do 
nebezpečných zemí (Indie, Egypt, Tunisko). 

Na podzim, konkrétně v  listopadu, se skupina 
Cestovní ruch zabývala novelou zákona o cestovním 

ruchu. Spotřebitele jsme o  úpravě informovali 
v tiskové zprávě, která je na našem webu. Názor, týkající 

se výše uvedené novely byl také uveřejněn na portálu  
Novinky.cz a na webu Finančních novin.

Environmentální skupina

Environmentální skupina se zabývá otázkou ochrany životního prostředí a s ní souvisejícími 
povinnostmi, které se dotýkají práv běžného spotřebitele. Jedná se především o otázky 
směřující na úpravu komunálních či recyklačních poplatků, o problematiku imisí 
u sousedských vztahů nebo o možná úskalí při nákupu bioproduktů. 

Počátek roku 2015 skupina zahájila účastí na semináři Potravinářské komory České republiky 
na téma ekologického zemědělství. V  rámci tohoto semináře odborní právní poradci 
vyslechli šest zajímavých přednášek týkajících se podmínek, kontroly a připravovaných 
legislativních změn v oblasti ekologického zemědělství. Získané cenné informace následně 
formou odborných článků a besed šířili mezi spotřebitele, kteří byli informování o rozdílech 
ve značení a jakosti bioproduktů od běžně dostupných výrobků. 

Dále se skupina zaměřila na změny, které přinesly novelizace právních předpisů z  oblasti 
životního prostředí. Jednalo se především o novinky v zákoně o posuzování vlivů na životní 
prostředí a v zákoně o odpadech. Odborní právní poradci tak spotřebitele informovali 
nejen o rozšířených možnostech obrany proti developerským projektům, ale i o nových 
povinnostech při výkupu kovů či nakládání s  biologicky rozložitelným komunálním 
odpadem. 
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Finance

V  roce 2015 se odborná skupina Finance zabývala již klasickými problémy, které vznikají 
v  rámci kupních smluv, na které spotřebitel zároveň uzavírá spotřebitelský úvěr, dále pak 
předčasné splácení spotřebitelských úvěrů a hypoték. 

Vzhledem ke krachu cestovních kanceláří přes léto roku 2015 se pak navýšil počet problémů 
ve vztahu s pojišťovnami a povinným pojištěním. V oblasti pojišťovnictví se dále často řešili 
cestovní pojištění v  souvislosti s  dovolenými, životní pojištění a další. Od podzimu roku 
2015 se objevili problémy se stavebními spořitelnami, které ve velkém 
započaly vypovídat smlouvy, a to mnohdy v rozporu s jejich vlastními 
obchodními podmínkami. Značnou část spotřebitelských 
problémů v  této oblasti se daří vyřešit, nejde-li vyloženě 
o  šmejdy. Obtížné jsou problémy s  pyramidovými firmami, 
které se spotřebitelem uzavírají pro něj zcela neefektivní 
pojišťovací smlouvy či určité vybídky k investování, které se 
následně ukáže nevýhodné. 

Činnost odborné skupiny, co do publikace odborných 
článků, přednáškách a řešení složitějších případů za rok 
2015 pak celkově hodnotíme jako úspěšnou a s  rostoucí 
tendencí, i proto se skupina na rok 2016 rozhodla navýšit stav 
a zaměřit se na zvýšení publikací a navýšení témat vztahujících 
se k finanční gramotnosti. 

Oblečení, obuv, dětské hračky

V roce 2015 byla v rámci SOS – Asociace, z. s. založena nová odborná sekce, která se věnuje 
oblasti oblečení, obuvi a dětského zboží. Důvodem pro její vznik byl velký zájem ze strany 
spotřebitelů, kteří přichází do naší poradny s dotazy ohledně této problematiky. 

Kromě řešení spotřebitelských dotazů jsme se zaměřili na informování spotřebitelů o novele 
Zákona o ochraně spotřebitele, která vstoupila v platnost na začátku roku 2016. V průběhu 
celého roku bylo naší snahou rozšiřovat povědomí o  chystaných změnách, především 
možnosti mimosoudního řešení sporu, které má nově na starosti Česká obchodní inspekce. 

Nejčastěji řešenou problematikou této odborné sekce byly neuznané reklamace obuvi. 
Prodejci velmi často spoléhají na to, že se spotřebitelé nebudou domáhat svých práv 
a proto bylo naším cílem seznámit spotřebitele s možnostmi postupu v případě neuznaných 
reklamací. Na základě toho dovozujeme, že pomoc spotřebitelům v této oblasti je i nadále 
klíčová. 
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Dále jsme se zaměřili na témata rizik spojených s kvalitou a bezpečností dětských hraček, 
a to formou odborných článků uveřejňovaných na našich internetových stránkách. Snaha 
naší nové odborné sekce se v tomto roce setkala s úspěchem, na což bychom rádi navázali 
i v  příštích letech. Proto na další rok chystáme řadu besed a sérií článků, z  nichž budou 
spotřebitelé moci čerpat potřebné znalosti a informace.

Potraviny a zdraví

Naše skupina se zaměřením na potraviny a zdraví se v roce 
2015 soustředila na problematiku zákonné úpravy 
týkající se potravin, nápojů, jiných spotřebních 
doplňků a  zdraví. V  roce 2015 jsme navázali na 
činnost kolegů z  minulých let, a pokračovali 
jsme v  informování spotřebitelů o  změnách, 
ke kterým v  této oblasti došlo. Především 
pak ohledně změn ve značení původů zboží, 
značení masa, značek kvality apod. 

Krom změn v  legislativě jsme vydali řadu 
článků na praktická a především sezónní 
témata. Se spotřebiteli jsme pak na tato 
témata diskutovali například na veletrhu 
SALIMA, na přednáškách pořádaných pro 
širokou veřejnost, např. Senior Akademie, 
Univerzita 3. věku, Veletrh SALIMA. 

Každoročním vrcholem práce skupiny Potraviny 
jsou letní průzkumy, jenž jsou prováděny v  Brně 
a dalších městech. Poradci se při nich zaměřili na kvalitu 
nabízených produktů v horkých letních dnech, stejně tak jako 
na dodržování míry, hygienu a kontrolovalo se i skladování. 

Skupina Potraviny a zdraví se rovněž angažuje v  poradenské činnosti. Zodpovídá 
dotazy ohledně kvality potravin, kvality kosmetiky a  postupu v  případě nespokojenosti. 
V  neposlední řadě pak odborní právní poradci z  této skupiny monitorují tiskové zprávy 
kontrolních orgánů v této oblasti a o tomto informují spotřebitele na webu i Facebooku.

V roce 2015 se sekce potraviny a zdraví zaměřovala mj. na problémy vyplývající z dotazů 
spotřebitelů. Díky tomu vzniklo několik souhrnných článků - konkrétně na téma 
problematiky nákupu kosmetiky a léčiv, rozhodnutí Ústavního soudu ohledně povinnosti 
očkování a v neposlední řadě nákup „zázračných“ pilulek ze zahraničí a následný problém 
s případným odstoupením. 
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Ke konci roku se začaly množit dotazy, kdy si spotřebitelé začali stěžovat na chování lékařů 
a především některých stomatologů. To nás přivedlo k nápadu obnovit informační materiály 
ohledně práv pacientů a povinností lékařů podle relativně nové právní úpravy. V roce 2015 
jsme tedy započali s analýzou aktuální zákonné úpravy dané problematiky a pro tyto účely 
navázali kontakt s Odborem zdraví při Magistrátu města Brna.

Telekomunikace

Po roce 2014, který byl nejen v oblasti telekomunikací rokem velkých změn v právní úpravě, 
a  to především kvůli nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku, nepřinesl rok 2015 
žádné  výrazné legislativní změny v  rámci ochrany spotřebitele v  oblasti elektronických 
komunikací. Po celý rok se ale diskutovalo o možných budoucích novelách. Prvním 
tématem, které pravidelně budilo ohlas jak u odborníků, tak v  médiích, bylo případné 
přenesení pravomoci rozhodovat spory v oblasti elektronických telekomunikací z Českého 
telekomunikačního úřadu na obecné soudy. 

Dále se řešily dopady novelizace Zákona o  elektronických komunikacích z  prosince 
2014, která podle názorů mnoha odborníků včetně našeho Sdružení přinesla zhoršení 
postavení spotřebitelů v  oblasti telekomunikačních smluv. Skupina 
Telekomunikace se těmto tématům věnovala v  článcích na 
internetových stránkách Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociace, z. s. Konkrétně jsme se věnovali například 
virtuálním operátorům, reklamacím telekomunikačních 
služeb nebo voláním na barevné linky. 

Téma telekomunikačních služeb jsme také přednášeli 
v  rámci projektu brněnské Senior Akademie. Několikrát 
jsme na téma Telekomunikace vystoupili i v  médiích, 
a to např. na ČT24, v  Českém rozhlase nebo v  pořadu 
Černé ovce. Oblast telekomunikací taktéž patří mezi 
nejčastější témata, na něž se nás spotřebitelé ptají v  rámci 
námi poskytovaného osobního, telefonického a internetového 
poradenství.

Legislativní činnost

SOS – Asociace, z. s. v roce 2015 navázala na své předchozí zkušenosti a také v roce 2015 
aktivně ovlivňovala legislativu ve prospěch spotřebitelů. Tyto návrhy připravují zejména naši 
odborní garanti, Mgr. Karel Carbol a Mgr. Tomáš Palla. V mnoha případech jsme byli velmi 
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úspěšní, v některých případech jsme byli úspěšní méně. Vždy jsme však byli navrhovateli 
příslušné legislativy zodpovědným a odborně zdatným partnerem, který navíc vychází 
z  praktických zkušeností z  našich poraden. V  tomto směru spatřujeme jako pozitivní 
především to, že zákonodárci mají o naše názory zájem a tyto respektují a zohledňují v rámci 
svých legislativních úprav.

V  roce 2015 jsme se tak aktivně podíleli na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele 
provedené nakonec zákonem č. 378/2015 Sb. Tato novela kromě zakotvení systému 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů přinesla zakotvení povinnosti pořadatele 

předváděcí akce uvádět na pozvánce pro spotřebitele a v  oznámení 
o konání předváděcí akce též cenu, za kterou budou výrobky 

či služby spotřebitelům na dané akci skutečně nabízeny. 
O zavedení této povinnosti naše organizace usilovala 

dva roky. Dále se v  zákoně objevilo zvláštní 
ustanovení o tom, že prodávající nesmí během 

předváděcí akce a ve lhůtě sedmi dnů od 
uzavření smlouvy požadovat ani přijmout 

plnění odpovídající kupní ceně nabízeného 
výrobku nebo služby anebo její části, 
zálohu nebo jakýkoliv jiný poplatek. Tímto 
ustanovením se má předcházet tomu, 
aby prodávající vybral od spotřebitele 
peníze, které po odstoupení spotřebitele 
od smlouvy odmítá vrátit.

I v roce 2015 jsme pokračovali ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR na připomínkování materiálů 
k  návrhu evropské směrnice o souborných 

cestovních službách. Naše připomínky byly 
mnohokrát převzaty do oficiální pozice České 

republiky pro jednání evropských členských států 
o návrhu této směrnice. Směrnice byla nakonec přijata 

v  listopadu 2015 jako směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných 

cestovních službách a  spojených cestovních službách, o  změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/
EU a  o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS. V  současné době probíhají v  České republice 
práce na přípravě implementace této směrnice. Naše organizace byla přizvána do pracovní 
skupiny, která se má problematikou této implementace zabývat. Oblast cestovního ruchu 
tedy intenzivně i nadále sledujeme.

V roce 2015 jsme připomínkovali též novelu zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která reagovala na 
nález Ústavního soudu č. j. III ÚS 1996/13, který se týkal nároků spotřebitelů na plnění 
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od pojišťovny v případě úpadku cestovní kanceláře. V  tomto směru jsme velmi kritizovali 
senátní pozměňovací návrh, který se nakonec do zákona prosadil a který dle našeho názoru 
spotřebitele připravil o nároky, které mu garantuje evropské spotřebitelské právo, tj. nárok 
na vrácení 100 % částek vynaložených na zájezd, který se neuskutečnil z důvodu úpadku 
cestovní kanceláře. V  tomto směru jsme vedli intenzivní komunikaci s  Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, bohužel jsme však zákonodárce nepřesvědčili.

Aktivně jsme sledovali též novelizaci energetického zákona, která spotřebiteli zakotvila 
právo na výpověď smlouvy o dodávkách energií v  případě změny dodavatele sjednané 
mimo obvyklé obchodní prostory či distančním způsobem ve lhůtě do patnáctého dne 
po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Byli jsme též několikrát osloveni k vyjádřením 
k připravovanému zákonu o spotřebitelském úvěru. 

Rovněž jsme členy pracovní skupiny pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu 
průmyslu a obchodu. V rámci účasti na této pracovní skupině jsme opakovaně připomínkovali 
koncept tzv. spotřebitelského kodexu, jehož vytvoření je zvažováno na základě Priorit 
spotřebitelské politiky 2015 – 2020. I přesto, že s  koncepcí vytvoření spotřebitelského 
kodexu jako takovou se naše organizace neztotožnila, aktivně se účastní připomínkování 
vytvořeného legislativního záměru, aby mohla ve prospěch spotřebitelů aktivně ovlivnit 
výslednou podobu kodexu pro případ, že bude vytvořen. 

Spotřebitelské zkušenosti 

S velkým úspěchem a zájmem i v  roce 2015 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 s prodejci či 
poskytovateli služeb a to jak negativními tak i pozitivními. Podnikatel má vždy možnost na 
zanechanou spotřebitelskou zkušenost reagovat. Považujeme za seriózní 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, z. s., 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.

Další činnosti
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Celkem nám bylo v  roce 2015 spotřebiteli dodáno 501 spotřebitelských zkušeností, které 
jsme zveřejnili na našich internetových stránkách.

Podněty dozorovým orgánům

Odborná právní skupina Podnětů a dozorových orgánů 
má za úkol pomáhat těm spotřebitelům, jejichž 
problém s  podnikatelem pramení ze skutečnosti, 
že podnikatel porušuje právním předpisem mu 
stanovené povinnosti. V takových případech a spadá-
li do rozsahu činnosti, může zasáhnout dozorový 
orgán na základě mu zaslanému podnětu. 

Odborní právní poradci SOS – Asociace, z. s. zaslali 
v  průběhu roku 2015 celou řadu podnětů, zejména 
v  součinnosti se skupinou Mimosoudního řešení 
spotřebitelského sporu, kdy se kontaktovali dozorové 
orgány u těch společností – podnikatelů, u nichž vyšlo 
najevo, že jejich sídlo je pouze fiktivní, čili že se jedná pouze 
o  adresu zapsanou v  příslušných veřejných seznamech jako je např. 
Živnostenský nebo Obchodní rejstřík. V  takovém případě může zasáhnout Živnostenský 
úřad, a to v  krajním případě až odebrání živnostenského oprávnění. V  mnoha věcech 
jsme kontaktovali taktéž Českou obchodní inspekci, Energetický regulační úřad či Český 
telekomunikační úřad. 

Mimo to jsme zejména spotřebitelům pomáhali se sepsáním jejich vlastních podnětů, tj. 
zejména kontroly jejich podání, návrhu úprav v takovýchto podání či doporučení, které další 
důkazy by se měly obstarat a přidat ke svému podání. 

V  souladu se zákonem se příslušné dozorové orgány zabývaly našimi podněty a v  drtivé 
většině i shledaly pochybení a podnikatele příslušně sankcionovaly, nejčastěji ve formě 
finanční pokuty. Takovéto vyjádření dozorových orgánů o shledání pochybení pak 
spotřebitelům dále pomohly v rámci soudního řízení nebo řešení mimosoudní cestou, např. 
v rámci řešení spotřebitelského sporu naší odbornou skupinou ADR SOS – Asociace, z. s.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

I v roce 2015 prováděla SOS – Asociace, z. s. tzv. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
(dále jen „ADR“). Skupina odborných právních poradců se pomocí této služby snažila vyřešit 



ty problémy spotřebitelů, které svou složitostí či přístupem podnikatele byly pro spotřebitele 
neřešitelné. Mezi nejčastější problémy, které odborní právní poradci řešili, byly nevrácené 
finanční prostředky ze strany podnikatele, tedy nároky spotřebitelů vzniklé z  odstoupení 
od smlouvy a podobných institutů, nerespektování znaleckého posudku ze strany prodejců 
a spory vzniklé s dodavateli energií. 

Odborní právní poradci se snažili v prvé řadě navázat komunikaci s podnikatelem a pomoci 
„znepřáteleným“ smluvním stranám najít společnou řeč, což se jim v  celé řadě případů 
povedlo. Nezdařilo-li se kontaktování podnikatele, přesněji pokud nereagoval nebo mu 
nešlo doručit, nabízela SOS – Asociace, z. s. i pomoc s přípravou návrhu na zahájení soudního 
řízení, což spočívalo zejména ve vysvětlení všech nákladů, ať již časových nebo finančních, 
poskytnutí osobního názoru poradce na smysluplnost soudního řízení s  přihlédnutím ke 
všem aspektům sporu, pomoc s přípravou předžalobní výzvy případně kontakt na advokáty, 
kteří je dále v jejich sporu zastupovali. 

Tímto způsobem vyřešili poradci za rok 2015 45,6 % sporů úspěšně, což je oproti minulým 
létům značný narůst. Ten je možné spatřovat zejména v  mnohem menší míře sporů 
vzniklých z jednání podvodných podnikatelů – šmejdů, jejichž praktiky sice neochabují, 
ale čeští spotřebitelé jsou vůči praktikám více imunní a nenechají se napálit. Naopak 
přibývá sporů z distančních smluv, zejména těch uzavřených po internetu a ze smluv, které 
vznikají v  souvislosti s  dodavateli energií, např. tzv. zprostředkovateli dodavatelů energií 
a energetickými aukcemi, kteří v celé řadě případů jednání s nepoctivým záměrem toliko se 
obohatit a spotřebiteli žádnou službu neposkytnout. 

Celkově rok 2015 hodnotí skupina ADR pozitivně. S  téměř poloviční úspěšností všech 
vyřešených sporů jsme byli velmi úspěšní.

Intranet pro poradce, on-line kurzy pro spotřebitele 

V  roce 2015 jsme úspěšně pokračovali v  rozvoji intranetu. Intranet se 
tak postupně stává významným nástrojem zvyšujícím efektivitu 
poradenství. Poradci SOS – Asociace, z. s. zde naleznou veškeré 
potřebné materiály pro svou činnost. V  roce 2015 bylo 
vytvořeno hned několik manuálů a online kurzů pro 
poradce z  oblasti spotřebitelského práva. Jednalo se 
o manuály a on-line kurzy na témata: kupní smlouvy, 
smlouvy o dílo, distanční smlouvy, finanční služby, 
telekomunikační služby, sousedské vztahy, ADR, 
reklamace a odstoupení od smlouvy. Tyto manuály 
slouží i pro potřeby spotřebitele. Kurzy mají 
především preventivní funkci pro spotřebitele, kteří 
se nemohou zúčastnit našich besed nebo si chtějí 
získané znalosti ověřit formou testů.
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E

ASOCIACE

O nás 
NAŠI DONOŘI:

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-spotřebitelů-

JmK/228811110495905?fref=ts)

A Twitteru

(https://twitter.com/SOS_Asociace)

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je 

naše činnost prospěšná? Staňte se naším 

sympatizujícím členem a můžete nám přispívat 

občasně či pravidelně jakoukoliv částkou dle 

Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

BYSTŘICE 

nad Pernštejnem

15.11

14

Pro SOS – Asociaci, z. s. 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.

V  průběhu celého roku 2015 byly na internetových stránkách www.asociace-sos.cz se 
značnou intenzitou vkládány články, mediální výstupy, informace o naší činnosti, informace 
od dozorových orgánů, tak aby zde spotřebitelé našli univerzální zdroj informací o ochraně 
spotřebitele. 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, tak pro podnikatele. Byla rozvíjena databáze 
spotřebitelských zkušeností a to jak negativních, tak pozitivních. V letošním roce byla také 
detailněji vypracována kartotéka spotřebitelských témat, která usnadní spotřebiteli orientaci 
na našich webových stránkách.

Vydávání brožur a letáků 

Během roku 2015 jsme vytvořili 21 letáků s informacemi pro spotřebitele, které jsme umístili 
ke stažení na naše internetové stránky. Většina z nich mohla být také vytištěna, díky fi nanční 
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. Naše letáky se zaměřují na jednotlivá 
spotřebitelská témata a vysvětlují problematiku z hlediska nové právní úpravy.

SEZNAM NAŠICH LETÁKŮ 

1 Spotřebitelské úvěry a lichva
2 Oprava a úprava věci
3 Telekomunikační služby
4 Odstoupení od smlouvy
5 Cestovní smlouva
6 Vyúčtování dodávek energií
7 Předváděcí akce
8 Kupní smlouva
9 Reklamace
10 Distanční smlouva
11 Změna dodavatele energií
12 Nákup potravin
13 O nás
14 Smlouva o dílo
15 Nákup použité věci
16 Auto z autobazaru
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E
ASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E
ASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.

Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství

tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den

od 9 do 18 hod.

e-mail: poradna@asociace-sos.cz

osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 

prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 

a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 

částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Spotřebitelské  

úvěry a lichva

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!

Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 

kontroluje poctivost služeb a prodeje.

Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 

spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 

živočišného původu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 

potravin jiného než živočišného původu.

Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 

podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 

kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 

zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.

Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 

kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 

včetně služeb poštovních.

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 

cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 

a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 

– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.

– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 

•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 

informuje o aktuální problematice a odpovídá 

na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 

telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz

  Znojmo: 97,3 MHz

  Zlín: 97,5 MHz

  Hodonín: 93,6 MHz

  Uherský Brod: 107,3 MHz

  Uherské Hradiště: 99,1 MHz

  Brno-město: 93,1 MHz

 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.

•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –

 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Změna 
dodavatele 
energií

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E
ASOCIACE

Předváděcí 
akceUžitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E
ASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.e-mail: poradna@asociace-sos.czosobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 
Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Partneři: 

BYSTŘICE nad Pernštejnem

15.11

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného než živočišného původu.Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 

kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 

včetně služeb poštovních.Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.
– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků •  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ informuje o aktuální problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:  Jižní Morava: FM 106,5 MHz  Znojmo: 97,3 MHz  Zlín: 97,5 MHz  Hodonín: 93,6 MHz  Uherský Brod: 107,3 MHz  Uherské Hradiště: 99,1 MHz  Brno-město: 93,1 MHz 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!
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ASOCIACE

akce

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E

ASOCIACE

Užitečné odkazy:www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E

ASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5602 00 Brno

Poradenstvítel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den

od 9 do 18 hod.e-mail: poradna@asociace-sos.cz

osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 

prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 

a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 

částkou dle Vašich možností. 
Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Nákup ze zahraničí

Partneři: 

BYSTŘICE nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 

kontroluje poctivost služeb a prodeje.

Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 

spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 

živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 

potravin jiného než živočišného původu.

Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 

podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 

kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 

zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.

Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 

kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 

včetně služeb poštovních.

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 

cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 

a spotřebitelů v oblasti energií.SOS – Asociace, z. s.– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 

– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:
•  tiskem – formou informativních článků 

•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 

informuje o aktuální problematice a odpovídá 

na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 

telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  
Jižní Morava: FM 106,5 MHz

  
Znojmo: 97,3 MHz

  
Zlín: 97,5 MHz

  
Hodonín: 93,6 MHz

  
Uherský Brod: 107,3 MHz

  
Uherské Hradiště: 99,1 MHz

  
Brno-město: 93,1 MHz

 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.

•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –

 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

Z
n
á�� �v� �r�v�?  ...p�ra���� V��!

22
 $

22
 $

22
 $

22
 $

22
 $

22
 $

22
 $

22
 $

22
 $

15.11



15

17 Nákup ze zahraničí
18 Rozhodčí doložky
19 Exekuce
20 Dozorové orgány
21 Bezpečnostní agentura

Garance ochrany spotřebitele (GOS) 

V  roce 2015 jsme udělili 10 nových certifikátů GOS 
našim poctivým a férovým podnikatelům. Mnoho 
podnikatelů, kteří o certifikát měli zájem, jsme 
museli odmítnout, pro větší počet stížností ze 
strany spotřebitelů. Nejde jen o to, že obchodník 
má v  souladu se zákonem obchodní podmínky, 
ale zároveň se podle nich musí chovat a nesmí 
spotřebitele klamat a diskriminovat. 

Do dalších let bychom rádi zatraktivnili certifikát 
pro jeho držitele, kdy od roku 2016 budeme nově 
držitelům certifikátu GOS v  rámci výhod nabízet 
bezplatné telefonní, emailové a osobní konzultace 
s  našim advokátem a dále v  rámci našeho čtvrtletníku 
GOS budeme vždy uveřejňovat rozhovor s  držiteli certifikátu 
GOS. Držení certifikátu GOS ušetří obchodníkům nemalé finanční prostředky, kdy je sami 
upozorňujeme na nutnost změn obchodních podmínek dle novel příslušných zákonů, 
tyto změny jim zpracujeme a dále jim poskytujeme bezplatné poradenství. Právě tímto 
mohou ušetřit nemalé finanční prostředky, které by vynaložili, kdyby si obchodní podmínky 
a případné sporné případy řešili s advokátem. 

Certifikát GOS je namířen pouze na poctivé a férové podnikatele ve vztahu ke spotřebitelům, 
kdy jsme přesvědčeni, že poctivé podnikatele je nutno vyzdvihovat a ukázat spotřebitelům, 
že s takovýmito podnikateli nemusejí mít obavy obchodovat. Jsme velice rádi, že jsou u nás 
stále podnikatelé a je jich stále více, pro které je na prvním místě dobrá pověst a spokojený 
zákazník před rychlým ziskem a klamáním spotřebitele. 

Věříme, že certifikát GOS si vybuduje silnou pozici na českém spotřebitelském trhu a bude 
rozhodujícím ukazatelem, kterého obchodníka preferovat.  

GOS
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Dotace 

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s. je nezisková organizace, která je kromě příjmů 
od svých členů závislá na sponzorských darech a dotacích. V roce 2014 jsme žádali o dotace 
na následující projekty pro rok 2015, které byly schváleny a poté splněny na sto procent:

Subjekt Projekt Dotace

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR

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

2 570 000 Kč

Magistrát města Brna 
- odbor prevence 
kriminality

Brno lepším místem pro 
život

95 000 Kč

Magistrát města Brna - 
odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy

Spotřebitelské minimum 
pro děti a mládež

26 000 Kč

Statutární město  
České Budějovice

Obrana spotřebitele 
v Českých Budějovicích

50 000 Kč

Jihočeský kraj Obrana spotřebitele 
v Jihočeském kraji

50 000 Kč

Jihomoravský kraj Obrana spotřebitelů 
v Jihomoravském kraji

50 000 Kč

Královéhradecký kraj Obrana spotřebitele 
v Královéhradeckém kraji

10 000 Kč

Prostějov Obrana spotřebitele 
v Prostějově

10 000 Kč

Tábor Obrana spotřebitele 
v Táboře

20 000 Kč

Vyškov Obrana spotřebitele ve 
Vyškově

15 000 Kč

CELKEM 2 896 000 Kč

Naše finance v roce 2015

16



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

Přehled příjmů a výdajů 

Příjmy           3 887 762 Kč

Výdaje 3 889 014 Kč

Pozn.: Rozdíl příjmů a výdajů byl financován z přebytku příjmů z minulých let.

Naši donoři v roce 2015 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Jihomoravský kraj
• Jihočeský kraj
• Královéhradecký kraj
• Město Brno
• Město České Budějovice
• Město Prostějov
• Město Tábor
• Město Vyškov
• Město Bystřice nad Pernštejnem
• E.ON
• Naši spokojení spotřebitelé, kteří si nepřejí být jmenováni

17
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Auto
z autobazaru

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Bezpečnostní 
agentura 
a Vaše práva

Trvejte na svých právech!Trvejte na svých právech!

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem 15.11
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Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Dozorové 
orgány

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Nákup 
ze zahraničí

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Rozhodčí 
doložky

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Smlouva 
o dílo

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Exekuce

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

EXEKUČNĚ ZABAVENO

15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Nákup 
použité věci

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11
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J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Cestovní 
smlouva

Trvejte na svých právech!Trvejte na svých právech!

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem 15.11
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Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Nákup 
potravin

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11
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O nás 
NAŠI DONOŘI: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-spotřebitelů-
JmK/228811110495905?fref=ts)

A Twitteru

(https://twitter.com/SOS_Asociace)

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je 
naše činnost prospěšná? Staňte se naším 
sympatizujícím členem a můžete nám přispívat 
občasně či pravidelně jakoukoliv částkou dle 
Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

15.11
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Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Telekomunikační 

služby

Partneři: 

BYSTŘICE 
nad Pernštejnem

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!
15.11



Sdružení obrany spotřebitelů  
- Asociace, z. s.

IČ: 22832793 

Mečová 5, 602 00 Brno

tel.: +420 542 210 778

Poradenství – kontakty:

542 210 549, 542 210 778

poradna@asociace-sos.cz

 www.asociace-sos.cz

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE


