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Je nelehký úkol zhodnotit z pohledu SOS – Asociace, z. s. uplynulý rok 2016. Proběhlo v něm 
mnoho změn týkajících se naší práce, a to jak v legislativě, tak přímo v našich poradnách, 
zejména v jejich obsazení našimi odbornými poradci. Je známo, že pracujeme se studenty 

vysokých škol, převážně právnického zaměření. A  tak 
nás absolventi 5. ročníků pravidelně opouštějí a  my 
opět školíme další nováčky. Ti, kteří zvládnou zkoušky, 
se pak zařadí do našeho týmu. Jsme rádi, když mnozí 
z  těch, kteří během praxe u  nás dokončí svá studia, 
nám zůstávají nakloněni a spolupracují s námi, alespoň 
okrajově, i nadále.

Mezi velké změny, které se u  nás udály v  roce 2016, 
patří nové logo, které bylo vybráno v  interní soutěži. 
Mně osobně se velmi líbí a  jsem ráda, že je dobře 
přijímáno také spotřebiteli. Snažíme se o  to, abychom 
naši organizaci propagovali nejen kvalitou práce, což 
je pro nás prvořadé, ale také moderními prostředky 
komunikace, k čemuž by nám nové logo mělo pomoci.

Z hlediska práce byl i  rok 2016 pro SOS – Asociaci, z. s. velmi náročným. Zaměřovali jsme 
se více na prevenci, prováděli jsme školení např. v  oblasti finanční gramotnosti i  v  jiných 
oblastech spotřebitelského práva. Proškolili jsme mnoho studentů ve školách a na různých 
táborech, rodiny s dětmi i seniory a nezapomněli jsme ani na zdravotně postižené občany.

Absolvovali jsme Cyklus přednášek na Univerzitě 3. věku (U3V) a tradičně jsme se účastnili 
přednášek a  besed na již 11. ročníku Senior Akademie pořádané Městskou policií Brno. 
S  radostí jsme přijali zprávu o  tom, že projektu SENIOR AKADEMIE udělila Rada Evropské 
sítě prevence kriminality (EUCPN) Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA 2016). 
Naše organizace opět získala v  rámci tohoto projektu ocenění pro Lektora roku a  také 
pamětní plaketu u příležitosti získání oné Evropské ceny prevence kriminality. Jsme hrdi na 
mezinárodní úspěch tohoto projektu, ke kterému jsme 
také přispěli.

Jako každým rokem se naše mladé poradkyně a poradci 
věnovali průzkumům trhu, a  to nejen v  obchodech, 
ale i v restauracích, u stánků na trzích apod., abychom 
mohli spotřebitele lépe informovat o  kvalitě služeb 
a dodržování právních předpisů. 

Prohloubila se i  naše spolupráce se školami. Mnohé 
školy k  nám vysílají své studenty na praxi, účastní se 
našich přednášek v  páteční osvětové dny, které jsme 
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pro tyto akce vyčlenili. Přednášíme a  promítáme tak pro každou skupinu různé vhodné 
prezentace podle jejich zájmů a zaměření, pořádáme i akce na některá zajímavá témata a tak 
se snažíme prohlubovat jejich znalosti v problematice spotřebitelského práva.

Všechna naše činnost je možná jen díky pracovníkům, zejména poradcům a  poradkyním 
jak v Koordinačním centru v Brně, tak i v krajských poradnách, které máme v devíti krajích 
ČR. Všechny krajské poradny jsou velmi aktivní a sklízejí mnoho úspěchů a poděkování od 
spotřebitelů. Touto cestou si jim dovoluji všem poděkovat.

Chtěla bych také poděkovat médiím za obrovskou podporu a  pomoc, kterou nám 
poskytují tím, že nám pomáhají šířit potřebné informace, rady a varování před klamavými 
a podvodnými praktikami některých prodejců. Tyto informace tak můžeme efektivně šířit 
v televizi, v rádiu, v tisku ať už v tištěné či elektronické podobě. Čím blíže jsme díky médiím 
spotřebitelům, tím více pomoci jim můžeme poskytnout. V  dnešní době, kdy stále více 
přibývá podvodů a nekalých praktik, které se stále vyvíjejí a mění, považuji tuto naši činnost 
za velmi důležitou. 

Když jsem přijala nabídku, abych založila SOS v Jihomoravském kraji v Brně, naivně jsem se 
domnívala, že je to práce na cca 1 rok, kdy se všichni proškolí a budou vědět, jak se chránit 
a pak se celá organizace zruší. Opak se stal pravdou, stejně tak, jako přibývalo nefér praktik 
a podvodníků, se naše organizace musela zvětšovat a současně i více vzdělávat, aby se za 
naše spotřebitele mohla postavit. Jsme tu pro Vás a budeme tak dlouho, jak bude potřeba.

Gerta Mazalová 
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Poradenská činnost

Hlavní náplní našeho spolku je poskytování 
spotřebitelského poradenství, kterému věnujeme 
nejvíce času. 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 spotřebitelů, kteří se na nás 
stále více obracejí.

Poskytování poradenství 
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V roce 2016 jsme zaevidovali: 8797 případů řešených v osobních poradnách 5550 případů 
telefonického poradenství 4093 případů elektronického poradenství.

Zkušenosti ze  spotřebitelských poraden zúročujeme v  práci na jednotlivých tématech 
ochrany spotřebitele. Odborní právní poradci jsou studenty právnických fakult a také držiteli 
„Certifikátu odborného právního poradce SOS – Asociace, z. s.“, který získali na základě 
školení a složení zkoušek. Po složení odborných zkoušek jsou poradci i nadále pravidelně 
proškolováni našimi odbornými garanty – právníky z  praxe. Spotřebitelská problematika 
je velmi široká oblast, proto jsme ji rozdělili do několika odborných sekcí, z jejichž činnosti 
zmiňujeme alespoň tato stručná shrnutí.

Odborní právní poradci SOS – Asociace, 
z. s. zařazení do odborné sekce 
Bydlení, nájem a energie se v roce 2016 
nejčastěji zabývali spotřebitelskými 
dotazy týkajícími se práv a  povinností 
pronajímatele a  nájemce vyplývajících 
z  Občanského zákoníku a  souvisejících 
předpisů. Vzhledem k  nabytí účinnosti 
nařízení vlády o vymezení pojmů běžná 
údržba a  drobné opravy související 
s  užíváním bytu jsme často radili 
spotřebitelům, kdo hradí jaký druh oprav 
v pronajatém bytě či domě. Naši poradci 
se rovněž zabývali výší nájemného, případnými slevami z  něj či možností jeho zvyšování 
pronajímatelem. Časté byly i dotazy týkající se podmínek, za nichž může být nájem ukončen 
a povinnostmi, které ze skončení nájmu vyplývají. Spotřebitelé, resp. nájemci, za námi chodili 
s žádostmi o kontrolu věcné správnosti svých nájemních smluv či o výklad některých těžko 
srozumitelných ustanovení. Žádali po nás také připomínkování kupních smluv na byt, dům či 
podíl v obytném domě. Dotazy ohledně práv a povinností spjatých s družstevním bydlením 
či s hlasováním v rámci společenství vlastníků nebyly výjimkou. Jedním z frekventovaných 
problémů, které poradci v sekci Bydlení, nájmy a energie v uplynulém roce řešili, bylo také 
vyúčtování energií a  služeb. Spotřebitelé si často nevěděli rady s  rozúčtováním spotřeby 
tepla a  vody dle platných právních předpisů. Konkrétně se nájemci nejčastěji dotazovali, 
jak postupovat v  případě, kdy jim podle vyúčtování někdy až mnohonásobně vzrostla 
spotřeba vody, ačkoliv oni si zvýšené spotřeby vědomi nejsou. Vzhledem k neubývajícímu 
množství podomních prodejců energií se ve zvýšené míře vyskytovaly dotazy přímo na 
vztahy s dodavateli energií, zejména pak na možnosti ukončení smluv o dodávce elektřiny. 
S  novelou energetického zákona vyvstaly otázky ohledně interpretace lhůty v  něm 
stanovené pro výpověď smluv uzavřených mimo obchodní prostory při změně dodavatele. 
Určité společnosti se v  dotazech spotřebitelů objevovaly častěji než jiné, a  to hlavně pro 
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nekorektní přístup ke spotřebitelům. Ten mnohdy naplnil skutkovou podstatu nekalých 
obchodních praktik a  porušoval zákaz podomního prodeje stanovený nařízeními mnoha 
obcí ČR. Bydlení, nájem a  energie z  toho důvodu v  některých případech kooperovala se 
skupinou Podněty, výzvy za účelem kontaktu příslušných dozorových orgánů. Nárůst těchto 
dotazů byl opravdu veliký a sekce Bydlení, nájem a energie se proto této problematice bude 
i v následujícím roce věnovat ve zvýšené míře.

V roce 2016, stejně jako v předchozích 
letech měla skupina cestovního ruchu 
bohatý program. Proběhlo několik 
přednášek v  rámci Senior Akademie, 
kterou každoročně pořádá  Městská 
policie Brno a  koná se na  zámečku 
Na Riviéře. Stejně tak proběhla 
i přednáška na Univerzitě 3. věku, kde 
na téma cestovního ruchu přednášela 
přímo předsedkyně Sdružení obrany 
spotřebitelů – Asociace, z. s. paní Gerta 
Mazalová. Ve své přednášce mimo 
jiné posluchačům představila, jak by 
měla vypadat smlouva o zájezdu, co dělat v případě změny ceny zájezdu, jak od smlouvy 
o zájezdu odstoupit či jak zájezd reklamovat. Rok 2016 byl jubilejním pro Centrálu cestovního 
ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. Konala se proto konference s tématem „Spolupráce = základní 
podmínka rozvoje cestovního ruchu“. Jako host se této akce zúčastnila paní předsedkyně 
Gerta Mazalová a Mgr. Pavel Prokop. Paní Gerta Mazalová také poskytla během roku 2016 
mnoho rozhovorů do médií, můžeme uvést např. rozhovor na téma „Na co nezapomenout 
před odjezdem na dovolenou a nákupem zájezdu přes slevové portály“ pro pořad Apetýt 
vysílaný Českým rozhlasem Brno.

V roce 2016 jsme také uveřejnili několik článků týkajících se cestovního ruchu. Informovali 
jsme spotřebitele o  podvodném jednání některých společností a  v  souvislosti s  tím jsme 
spotřebitelům poradili, jak postupovat, aby získali své peníze zpět. Dále jsme uveřejnili 
několik článků, např. s tématem cestovního pojištění, kde nám poskytl odborné rady také 
pojišťovací zprostředkovatel. Též jsme se zabývali nákupem letenek, kdy jsme upozornili na 
možná úskalí při nákupu letenky a  jak postupovat v  případě zpoždění nebo zrušení letu. 
V neposlední řadě poskytla paní předsedkyně Gerta Mazalová rozhovor pro časopis 5plus2, 
kde radila spotřebitelům, jak postupovat v  případě pokaženého zájezdu. Všechny články 
byly uveřejněny na webu SOS – Asociace, z. s.

Cestovní ruch
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Environmentální skupina se v  letošním roce rozhodla zaměřit na zvýšení povědomí 
spotřebitelů o  produktech a  službách, které se vyznačují svou šetrností k  životnímu 
prostředí. Za tímto účelem environmentální skupina vytvořila sérii informativních letáků, 
ve kterých spotřebitelé mohou najít základní informace o ekologicky šetrných produktech 
a  jejich značení, jakož i  o  biopotravinách a  jejich odlišnostech od klasických potravin. 
Vzhledem k tomu, že v rámci osobního poradenství se naši odborní právní poradci nadále 
setkávali s četnými dotazy na právní regulaci nakládání s odpady, vytvořila environmentální 
skupina také informativní leták, který obsahuje stručný přehled o pravidlech třídění odpadu. 
Informace z  oblasti životního prostředí environmentální skupina spotřebitelům sdělovala 
rovněž při pořádání besed, publikací odborných článků nebo v rámci osobního poradenství. 
Mezi časté dotazy lze označit otázky týkající se regulace místních poplatků za komunální 
odpad, problematiky imisí u  sousedských sporů nebo práv a  povinností při výsadbě 
a ošetřování rostlinstva na vlastním pozemku. 

Environmentální skupina

V  roce 2016 se odborná skupina Finance ve 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. 
zabývala klasickými problémy, které vznikají 
v  rámci kupních smluv, při jejímž uzavření 
spotřebitel zároveň uzavírá spotřebitelský 
úvěr. Dále jsme často řešili předčasné splácení 
spotřebitelských úvěrů a  hypoték. V  oblasti 
pojišťovnictví se dále často řešilo cestovní 
pojištění v  souvislosti s  dovolenými, životní 
pojištění a další. Od prosince roku 2016 se stala 
účinnou nová a  relativně průkopnická úprava 
spotřebitelského úvěru, která posouvá ochranu 
spotřebitele zase o něco výše. Proto jsme ještě 
ke konci roku napsali několik osvětových článků a do roku následujícího naplánovali několik 
besed týkajících se této oblasti. 

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 nabídky k investování, které se následně 
ukáží jako nevýhodné. Obecným problémem, se kterým se naši poradci celkem často 
setkávají a který se netýká jen poskytování finančních služeb, jsou posléze nekomunikující 
společnosti s  ručením omezeným, jež v horším případě i zcela zaniknou bez toho, aby se 

Finance
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Od roku 2015 funguje uvnitř SOS – Asociace, z. s. speciální sekce pro řešení problémů 
ohledně oblečení, obuvi a  dětského zboží. Tuto stále aktuální problematiku vítají hlavně 
maminky s malými dětmi, které chtějí dát dětem tu nejlepší péči a nechtějí se přitom nechat 
ošidit. 

Spotřebitele jsme během roku seznamovali s  novelou zákona o  ochraně spotřebitele. Při 
řešení spotřebitelských dotazů stále převládá počet dotazů ohledně reklamací obuvi. 
Spotřebitelé byli proto hlavně informováni, jak při reklamaci postupovat a  jak se mohou 
bránit v případě zamítnutí reklamace prodejcem. Na základě toho dovozujeme, že pomoc 
spotřebitelům v  této oblasti je i  nadále klíčová. Dále byli spotřebitelé, hlavně maminky 
s dětmi, seznámeni se zákonnou úpravou požadavků na kvalitu hraček a jiných podobných 
výrobků. Zvláště jsme se, v  našich odborných přednáškách a  článcích, zaměřili na to, jak 
mohou spotřebitelé předcházet možným rizikům při nedodržení kvality a bezpečnostních 
opatření, zvlášť byly vysvětleny významy označení na řadě výrobků. 

Jsme rádi, že i  letos jsme dokázali pomoci řadě spotřebitelů, kteří k  nám přišli s  prosbou 
o radu. Nejčastěji řešené problematiky se snažíme dostat do povědomí lidí skrze odborné 
články, besedy se zkušenými poradci a  v  rámci spotřebitelského poradenství, které 
poskytujeme bezplatně. Těšíme se i na další rok, ve kterém budeme tuto sekci provozovat 
a stále více rozšiřovat podle zájmu spotřebitelů.

Naše skupina se zaměřením na potraviny a zdraví se v roce 2016 soustředila na problematiku 
zákonné úpravy týkající se potravin, nápojů, jiných spotřebních doplňků a zdraví. Pro velký 
zájem široké veřejnosti jsme dále rozšiřovali a upravili prezentaci na téma „Potraviny, nákup 
a reklamace“ a začali se připravovat na novou prezentaci, navazující na tuto oblast a to na 
prezentaci „Restaurace“.

spotřebitel domohl svých práv na peněžité plnění. 

V roce 2016 se uskutečnilo také několik besed na téma finanční gramotnosti. Přednášky byly 
ušity na míru zvolené skupině posluchačů. Jednalo se jak o seniory, tak o žáky 8. a 9. tříd 
základních škol. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit i na mladší děti již na 1. stupni ZŠ, 
neboť základní znalosti z oblasti financí je vhodné rozvíjet již u této věkové skupiny.

Činnost odborné skupiny, publikace odborných článků, přednášky a  řešení složitějších 
případů za rok 2016 celkově hodnotíme jako úspěšnou a ustálenou. Máme za to, že je třeba 
dále navyšovat počet besed vztahujících se k finanční gramotnosti. 

Oblečení , obuv, dětské hračky

Potraviny a zdraví
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V roce 2016 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. Kromě informací ohledně změn 
v legislativě, jsme vydali řadu článků na praktická, sezónní a aktuální 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 i při prezentacích 
na školách. 

Každoročním vrcholem práce 
skupiny jsou letní průzkumy, 
prováděné 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, 
zaměřili se také na skladování 
i  vydávávání dokladů. Výstupy 
těchto průzkumů pak slouží 
dozorovým orgánům při jejich 
činnosti.

Skupina potraviny a  zdraví se rovněž angažuje v  poradenské činnosti. Zodpovídá dotazy 
ohledně kvality potravin, kvality kosmetiky a radí spotřebitelům, jak postupovat v případě 
jejich nespokojenosti. V  neposlední řadě pak odborní právní poradci z  této skupiny 
monitorují tiskové zprávy kontrolních orgánu a  informují o  nich spotřebitele na webu 
i Facebooku naší organizace.

Kromě výše uvedeného se naše skupina angažuje i  v  mediálních výstupech, kde jsme 
vystoupili nejen v  rádiích, ale měli jsme možnost vystoupit také v  „Otázkách Václava 
Moravce“ s příspěvkem o kvalitě a značení potravin a na dané téma zahájit diskuzi. 

V roce 2016 jsme také více rozvinuli pilotní projekt zahájený v roce 2015, a to zaměření naší 
skupiny také na problematiku práv pacientů a povinností lékařů. Postupnými přednáškami 
jsme na základě dotazů spotřebitelů tématiku rozšířili o to, co nejvíce spotřebitele v praxi 
zajímá, popř. s čím se sami setkali. Pro co největší preciznost jsme námi vydávané materiály 
konzultovali se zdravotním odborem Magistrátu města Brna a několika zaměstnanci různých 
pojišťoven, neboť se v této sekci zabýváme i zdravotním pojištěním, popř. pojištěním pro 
cestu do zahraničí, životními pojistkami a dalšími obdobnými produkty. 
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V  roce 2016 jsme se taktéž zabývali 
problematikou telekomunikací. 
Rok 2016 nepřinesl žádné  výrazné 
legislativní změny v  rámci ochrany 
spotřebitele v  oblasti elektronických 
komunikací. Po celý rok se ale 
diskutovalo o  možných budoucích 
novelách, ta hlavní by měla přijít v roce 
2017. 

V  našich poradnách jsme v  roce 2016 
řešili obvyklé problémy, které se v této 
oblasti vyskytují dlouhodobě. Šlo 
zejména o tzv. barevné linky, reklamace 
vyúčtování, nebo přechod k jinému operátorovi. Bohužel se zvýšil počet případů, kdy jsou 
zranitelnější spotřebitelé (senioři, sociálně slabí občané) vystaveni tlaku na uzavření tarifní 
smlouvy přímo na pobočce operátora. Tyto případy považujeme za značně nekorektní 
a věnujeme jim zvýšenou pozornost.

Náš spolek se také zabýval pořádáním besed na téma Telekomunikace. Dne 21.  3. 2016 
proběhla přednáška na Senior Akademii ve spolupráci s Městkou policií Brno, která se konala 
v zámečku Na Riviéře. Byla zaměřena právě na telekomunikace a vedl ji náš odborný právní 
poradce Jan Hejtmánek. Toto téma bylo samozřejmě součástí i řady dalších besed.

Předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová společně s  Janem Hejtmánkem rovněž 
vystoupila dvakrát v pořadu Českého rozhlasu Kontakt Dvojky, kde informovala posluchače 
o novinkách a nástrahách v oblasti telekomunikací. Taktéž zodpověděla dotazy posluchačů. 
Dále vystoupil, v  pořadu Černé ovce, vedoucí pražské osobní poradny Tomáš Palla. 
Reportáž, která je ke zhlédnutí na stránkách České televize, byla zaměřena na problematiku 
poskytování internetových služeb společně s vadným modemem.

SOS – Asociace, z. s. se v  roce 2016 opět hojně zapojovala do činností v  oblasti přípravy 
nové a novelizace stávající legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. Tyto činnosti zajišťují 
zejména  naši odborní garanti, Mgr. Karel Carbol a  Mgr. Tomáš Palla. Naše činnost na 
legislativním poli představuje důležitou součást naší práce, protože efektivní ochrana 
spotřebitele v  praxi musí vždy vycházet z  kvalitního právního rámce. Máme praktické 

Telekomunikace

Legislativní činnost
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zkušenosti z  našich poraden, které se pak snažíme využívat v  rámci naší komunikace 
s předkladateli příslušné legislativy, které tak upozorňujeme zejména na praktické dopady 
jimi navrhovaných řešení, popř. přicházíme s vlastními návrhy. Zákonodárce totiž bohužel 
mnohdy takovými praktickými informacemi nedisponuje. V naší činnosti se snažíme dělat 
maximum pro zlepšení postavení českých spotřebitelů, narážíme však často na politickou 
realitu, když zákonodárce má mnohdy na zřeteli zcela jiné zájmy, než ochranu spotřebitele. 
Proto jsme rádi za každý úspěch. Přes pesimismus, s  nímž se často setkáváme, je nutno 
objektivně konstatovat, že úroveň ochrany spotřebitele v českém právu se celkově zlepšuje, 
za velký posun vpřed považujeme např. novou legislativu v oblasti spotřebitelských úvěrů. 
Na druhou stranu je pravdou, že zejména procesní ochrana spotřebitele, tj. zejména 
efektivita vymáhání spotřebitelských práv pořád v praxi není na příliš dobré úrovni. Proto 
bude naše snažení v této oblasti i nadále pokračovat.

V roce 2016 jsme velmi bedlivě sledovali přípravu nového zákona o spotřebitelském úvěru 
a  spolu s  dalšími několika neziskovými organizacemi jsme apelovali na zákonodárce, 
aby v tomto zákoně rozšířil pravomoci České národní banky z hlediska kontroly a dozoru 
subjektů, které v  oblasti spotřebitelských úvěrů podnikají nelegálně. Jsme rádi, že nový 
zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. byl přijat v podobě, kdy bude dle našeho 
názoru představovat skutečně efektivní nástroj regulace trhu spotřebitelských úvěrů 
s velkým důrazem na ochranu spotřebitele.

Poté, co jsme se v  předchozích letech intenzivně podíleli na ovlivňování stanovisek ČR 
k  tehdy připravované směrnici o  souborných cestovních službách, zapojujeme se nyní 
též do procesu přípravy implementace této směrnice (směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách) 
do českého právního řádu, tj. zejména 
novelizace zákona č. 159/1999 Sb. 
o  některých podmínkách podnikání 
a  o  výkonu některých činností 
v  oblasti cestovního ruchu, kdy nás 
zejména zajímá způsob, jakým budou 
čeští spotřebitelé chráněni v  případě 
insolvence poskytovatelů cestovních 
služeb. Na toto téma jsme zaslali 
Ministerstvu pro místní rozvoj několik 
stanovisek a účastnili se též pracovního 
setkání pořádaného ministerstvem 
se zástupci cestovních kanceláří 
a pojišťoven.

Zapojujeme se také nově do prací na přípravě českých pozic k návrhu evropské směrnice 
Evropského parlamentu a  Rady o  některých aspektech týkajících se smluv o  dodání 
digitálního obsahu (COM (2015) 634 final), neboť taková právní úprava na evropské úrovni 
i v oblasti českého práva zcela chybí. 

V  roce 2016 jsme se vyjadřovali pro Ministerstvo spravedlnosti k  otázkám týkajícím se 
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možnosti zavedení, resp. rozšíření tzv. hromadných (kolektivních) žalob spotřebitelů 
do českého právního řádu. Uvidíme, v  jaké podobě bude zákonodárce v  těchto úvahách 
pokračovat a zda navrhne nějakou větší legislativní změnu v této oblasti.

Velmi diskutovanou začíná být v  poslední době také tzv. sdílená ekonomika, kde jsme 
vyjadřovali naše stanoviska k materiálu připravovanému Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
také jsme se účastnili kulatého stolu k tomuto tématu v Praze pořádaném Spotřebitelským 
fórem, kde jsme měli možnost se potkat s představiteli jak státní správy, tak také některých 
představitelů subjektů sdílené ekonomiky.

SOS – Asociace, z. s. se také v roce 2016 zapojilo do Veřejné konzultace ke kontrole účelnosti 
spotřebitelského a  marketingového práva EU pořádaného na úrovni celé EU. Evropskou 
komisi zajímá efektivita a kvalita implementace některých evropských směrnic na ochranu 
spotřebitele do právních úprav jednotlivých členských států. Obdobnou činnost realizovalo 
též Ministerstvo průmyslu a obchodu, neboť zahájilo práce na revizi spotřebitelského práva 
a  přípravu velké novelizace zákona o  ochraně spotřebitele, který se má dle všeho stát 
v  budoucnu jakýmsi spotřebitelským kodexem, jehož vytvoření je zvažováno na základě 
Priorit spotřebitelské politiky 2015–2020. Naše organizace se však s  koncepcí vytvoření 
takového nového spotřebitelského kodexu neztotožnila, neboť dle našeho názoru nemůže 
reálně zvýšit ochranu spotřebitelů v ČR. Jedná se pouze o přeskupení stávajících právních 
úprav do jednoho velkého zákona. SOS – Asociace, z. s. více akcentuje procesní ochranu 
spotřebitelů, kterou z hlediska našich zkušeností z poraden vidíme jako klíčovou pro další 
legislativní práce. Uvidíme, zda a jakým směrem se práce na této nové legislativě posunou 
dále.

Další činnosti

Spotřebitelské zkušenosti

S  velkým úspěchem a  zájmem i  v  roce 2016 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 
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spotřebitelé naším prostřednictvím navzájem varovat, nebo se naopak ujišťovat o  kvalitě 
služeb konkrétního podnikatele. To je cíl našeho projektu.

Stejně jako v  minulých letech 
se i  v  roce 2016 odborná právní 
skupina Podněty a  dozorové orgány 
zabývala těmi případy, kdy ze strany 
podnikatelů docházelo ke  značným 
zásahům do práv spotřebitelů 
chráněných právními předpisy. Tato 
naše skupina se tak zabývá těmi 
případy, kdy se z  naší poradenské 
činnosti domníváme, že podnikatel 
porušil své právní povinnosti vůči 
většímu počtu spotřebitelů nebo kdy 
dochází k  závažnému porušování 
právních předpisů České republiky.

V průběhu roku 2016 tak odborní právní poradci SOS – Asociace, z. s. přichystali celou řadu 
podnětů dozorovým orgánům, tj. podnětů k zahájení správního řízení v souladu se správním 
řádem, na jejichž základě byli tito podnikatelé za shledaná pochybení sankcionováni, a to 
nejčastěji formou finančních pokut. Mezi klasické příklady patřila fiktivní sídla společností, 
kdy podvodní „podnikatelé“ tato sídla nemají označeny, čímž porušují mj. živnostenský 
zákon a SOS – Asociace, z. s. se opakovaně obracela na místně příslušené živnostenské úřady. 
V krajním případě zde může dojít až k odebrání živnostenského oprávnění. Nejvíce podnětů 
však bylo směřováno, jako vždy, k  České obchodní inspekci, která jako obecný dozorový 
orgán ochrany spotřebitele dohlíží nad obrovským množstvím podnikatelů. Podněty byly 
podávány taktéž k  Českému telekomunikačnímu úřadu a  Energetickému regulačnímu 
úřadu.

SOS – Asociace, z. s. taktéž převzala inciativu a pouze nečekala, až spotřebitelé problémy 
nahlásí, ale naši odborní právní poradci provedli i  řadu průzkumů, a  to zejména v  rámci 
stánkového prodeje, např. na Vánoce. V  těchto případech se SOS – Asociace, z. s. snaží 
obsáhnout co nejvíce, tj. sledujeme dodržování zásad hygieny, označení provozoven, 
nakládaní s materiálem, dodržování měr, ale i splnění náležitostí daňových dokladů. Vedle 
podnětů, které podávali poradci jménem SOS – Asociace, z. s. jsme tu jako každý rok byli 
i pro naše spotřebitele, kterým jsme pomáhali s jejich podněty, jež hodlali podat dozorovým 
orgánům, které jsme kontrolovali, opravovali a upravovali tak, abychom usnadnili dozorovým 
orgánům práci a zvýšili šance spotřebitele na úspěch. 

Podněty dozorovým orgánům
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Spotřebitelský ombudsman je systém, který díky nestátním neziskovým organizacím, 
včetně SOS – Asociace, z. s. pomáhá oklamaným spotřebitelům rychle, efektivně a bezplatně 
se domoci svých spotřebitelských práv. Jinak tomu nebylo ani v  roce 2016, kdy skupina 
odborných právních poradců prostřednictvím tohoto systému pomohla k vyřešení složitých 
případů, se kterými se na naši organizaci spotřebitelé obrátili.

Spotřebitelé se na tento systém mohou obrátit přes kontaktní místa živnostenských úřadů, 
které spolupracují a postupují tyto spotřebitelské spory nevládním neziskovým organizacím 

nebo se spotřebitelé na tyto organizace 
mohou obrátit rovnou sami. Mezi 
nejrozšířenější problémy patřily, jako 
i  v  minulých letech, podnikatelem 
nevrácené finanční prostředky 
po  odstoupení spotřebitele od 
smlouvy a  dalšími častými problémy 
byly také spory s dodavateli energií.

Nejprve se odborní právní poradci 
snaží kontaktovat podnikatele 
a  pomoci oběma stranám daný spor 
vyřešit mimosoudně, což se v mnoha 
případech daří. Pokud však podnikatel 

nekomunikuje vůbec nebo mu nelze písemnosti doručit, 
pomáhá SOS – Asociace, z. s. následně spotřebitelům s  formulací  návrhu na zahájení 
soudního řízení a pomáhá s přípravou předžalobní výzvy, popřípadě informuje spotřebitele 
o možnosti advokátního zastoupení v soudním řízení. Předně, ale jsou spotřebiteli vysvětleny 
finanční a časové náklady a právní názor odborného poradce, který s ohledem na aspekty 
sporu posoudí jeho efektivitu.

Spotřebitelé se obracejí na SOS – Asociaci, z. s. spíše sami nežli prostřednictvím 
živnostenských úřadů. Počet takto zaznamenaných případů čítá za rok 2016 na 183 sporů, 
přičemž nejpočetnější problémy, ve výši téměř 43 %, byly spojeny s  reklamací, a  to se 
zamítnutím reklamace včetně znaleckého posudku či s nedodržením třicetidenní zákonné 
reklamační lhůty. Také se zvýšil počet reklamací telekomunikačních služeb. Zvýšený počet 
sporů jsme zaznamenali v  oblasti energií, a  to v  souvislosti s  jejich dodavateli, ale také 
zprostředkovateli dodavatelů energií a energickými aukcemi. Agresivní a klamavé praktiky 
podvodných podnikatelů – šmejdů, byly zřejmě díky lepší informovanosti spotřebitelů 
zaznamenány v o něco menší míře, než v předchozích letech. 

Spotřebitelský ombudsman
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V  roce 2016 bylo vytvořeno hned 
několik manuálů pro poradce z oblasti 
spotřebitelského práva. Jednalo se 
o manuály na témata: kupní smlouvy, 
smlouvy o  dílo, distanční smlouvy, 
finanční služby, spotřebitelský úvěr 
a dluhová problematika, spotřebitelské 
smlouvy, telekomunikační služby, 
smlouva o  nájmu, smlouva o  zájezdu, 
mimosoudní řešení sporů – ADR, 
reklamace a  odstoupení od smlouvy. 
Tyto manuály slouží především pro 
naše odborné právní poradce jako 
podpůrný materiál pro osvojení potřebných znalostí, které pak mohou aplikovat v praxi. 

V průběhu celého roku 2016 byly na internetových stránkách www.asociace-sos.cz hojně 
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 se akce, především rozhlasové vysílání, besedy, Senior Akademii 
a podobně. Samozřejmostí bylo postupné rozšiřování stálého obsahu stránek, ať už se jedná 
o informace pro spotřebitele o jejich právech, tak pro podnikatele ohledně jejich povinností 
vůči spotřebitelům. Byla rozvíjena databáze spotřebitelských zkušeností a to jak negativních, 
tak pozitivních. V příštím roce je plánována rozsáhlá přeměna webových stránek. V současné 
době již pracujeme na jednotlivých návrzích. Věříme, že v druhé polovině roku 2017 budou 
nové webové stránky SOS – Asociace, z. s. již spuštěny a plně funkční.

V  roce 2016 jsme se snažili oživit náš Facebookový profil, který původně sloužil pouze 
jako most na naše webové stránky, kdy spotřebitelé mohli nalézat stejné příspěvky jak na 
webu SOS – Asociace, z. s., tak na jeho FB stránkách. To se snažíme změnit, byť základ naší 
komunikace se spotřebiteli na internetu stále vidíme primárně v našem webu. Na FB byla 
založena rubrika „Víte že…“ ,která má za úkol spotřebitele informovat o různých perličkách 
a detailech v zákonech, jindy pak jde o vtipné historky a rady, jak se domoci svých práv. Také 
pro nastávající rok připravujeme další novinky.

Manuály pro poradce  
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., 

Webové stránky, Facebook
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Během roku 2016 jsme vytvořili 32 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, tyto jsou distribuovány prostřednictvím 
našich poraden. 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 smlouvy
11 Změna dodavatele energií
12 Nákup potravin
13 O nás
14 Smlouva o dílo
15 Nákup použité věci
16 Auto z autobazaru
17 Nákup ze zahraničí
18 Rozhodčí doložky
19 Exekuce
20 Dozorové orgány
21 Bezpečnostní agentura a vaše práva
22 Letecká doprava
23 Biopotraviny
24 „Éčka“ v potravinách
25 Ekologicky šetrné produkty
26 Jak třídit obaly
27 Nájemní smlouva – byt
28 Opravy a úpravy v nájemním bytě
29 Triky podvodníků při podomních prodejích
30 Výpověď nájmu z bytu
31 Spotřebitel pacientem
32 Manuál zdravotnictví
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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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Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Mečová 5

602 00 Brno

Poradenství

•  tel.: 542 210 549, 542 210 778

•  e-mail: poradna@asociace-sos.cz

•  osobní poradna

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

PROSTĚJOV 

STATUTÁRNÍ MĚSTO

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��! Zná�� �v� �r�v�?
Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��! Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��! Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Zná�� �v� �r�v�?

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��! Zná�� �v� �r�v�?

Zná�� �v� �r�v�?

Zná�� �v� �r�v�? ...p�ra���� V��!

Odst������ 
o� ��l���� 

T���j�� n� ��ý�� �r��e��!
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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Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
•  tel.: 542 210 549, 542 210 778
•  e-mail: poradna@asociace-sos.cz
•  osobní poradna

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

PROSTĚJOV 
STATUTÁRNÍ MĚSTO
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T���j�� n� ��ý�� �r��e��!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!

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Mečová 5602 00 Brno
Poradenství•  tel.: 542 210 549, 542 210 778
•  e-mail: poradna@asociace-sos.cz
•  osobní poradna

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

Hrazeno z rozpočtu statutárního města Brna – Odbor zdraví MMB.

Vydávání brožur a letáků 
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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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Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
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602 00 Brno

Poradenství

•  tel.: 542 210 549, 542 210 778

•  e-mail: poradna@asociace-sos.cz

•  osobní poradna

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. 
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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!

16.9
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Užitečné odkazy:
www.asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
•  tel.: 542 210 549, 542 210 778•  e-mail: poradna@asociace-sos.cz•  osobní poradna

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

PROSTĚJOV STATUTÁRNÍ MĚSTO
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V  loňském roce jsme udělili 22 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. 

Držitelům certifikátu jsme v roce 2016 nově začali nabízet 
zdarma další doplňkové služby a to zejména bezplatné 
telefonní, emailové a  osobní konzultace s  naším 
spolupracujícím advokátem a dále v rámci našeho 
čtvrtletníku SOSák jsme uveřejňovali rozhovory 
s držiteli certifikátu GOS.

Nutno podoktnout, že 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 své 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 u takových podnikatelů nemusejí mít obavy nakupovat. Jsme velice rádi, že jsou u nás 
stále podnikatelé a jejich 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. 

Garance ochrany spotřebitele (GOS)

GOS
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Dotace

Naše finance v roce 2016

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. je nezisková organizace, která je kromě příjmů 
od svých členů závislá na sponzorských darech a dotacích. V roce 2015 jsme žádali o dotace 
na následující projekty pro rok 2016, které byly schváleny a  poté v  roce 2016 úspěšně 
splněny:

Subjekt Projekt Dotace

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu ČR

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

2 950 000 Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Spotřebitel nájemníkem 147 000 Kč

Magistrát města Brna  
– odbor sociální péče

Brno lepším místem pro život 95 000 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 spotřebitele 
v Jihomoravském kraji

50 000 Kč 

Kraj Vysočina Vysočina lepším místem  
pro život

41 000 Kč

Magistrát města Brna  
– odbor zdraví

Pacient spotřebitel 40 000 Kč

Jihomoravský kraj  
– odbor zdraví

Větší motivace a dodržování 
zdravého životního stylu díky 
lepším znalostem o ochraně 
spotřebitele

35 000 Kč

Magistrát města Brna  
– odbor životního prostředí

Environmentální povědomí 30 000 Kč

Magistrát města Brna – odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy

Spotřebitelské minimum  
pro děti a mládež

26 000 Kč 
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Přehled nákladů a výnosů za rok 2016

Naši donoři v roce 2016:

Náklady 4 351 303 Kč

Výnosy 4 446 406 Kč

Zisk 95 103 Kč

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Magistrát města Brna – odbor sociální 

péče
• Jihočeský kraj
• Jihomoravský kraj
• Statutární město České Budějovice
• Kraj Vysočina
• Magistrát města Brna – odbor zdraví
• Jihomoravský kraj – odbor zdraví
• Magistrát města Brna – odbor životního 

prostředí

• Magistrát města Brna – odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy

• Město Tábor
• E.ON
• Město Vyškov
• SIEMENS, s.r.o.
• Královohradecký kraj
• Město Prostějov
• Město Bystřice nad Pernštejnem
• Naši spokojení spotřebitelé,  

kteří si nepřejí být jmenováni

Tábor Obrana spotřebitele v Táboře 20 000 Kč 

Vyškov Obrana spotřebitele ve Vyškově 15 000 Kč 

Královéhradecký kraj Obrana spotřebitele 
v Královéhradeckém kraji

10 000 Kč 

Prostějov Obrana spotřebitele 
v Prostějově

10 000 Kč 

CELKEM   3 569 000 Kč 

Naši sponzoři jsou také:
• Bystřice nad Pernštejnem
• E.ON
• SIEMENS, s.r.o.
• Naši spokojení spotřebitelé, kteří si nepřejí být jmenováni
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Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

IČ: 22832793 

Mečová 5, 602 00 Brno

Poradenství – kontakty:

tel.: 542 210 549, 542 210 778

e-mail: poradna@asociace-sos.cz

osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

www.asociace-sos.cz
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