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SOSák
ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ
Milí přátelé,
Za 3 měsíce se toho opět hodně událo. Společně
s našimi mladými poradci a poradkyněmi jsme se věnovali besedám a přednáškám k Týdnu rodiny a ke
Dni seniorů, které jsme pro úspěch opakovali. Jak
víte, zavedli jsme tzv. „osvětové pátky“, které jsme vyhradili těmto aktivitám, kdy promítáme prezentace
spotřebitelských témat na požádání, radíme ve složitějších osobních případech spotřebitelům jednotlivě, věnujeme se mladým, učíme i školáky základní
finanční gramotnosti, např. jak zacházet s kapesným
apod. Spolupráce s médii (např. Česká televize, Český rozhlas KONTAKT a České rozhlasy v krajích, např.
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Brno, Jihočeský kraj, Olomouc, Hradec Králové)
jsou pro nás velmi důležité a jsme rádi, že se
tato spolupráce postupně stále více rozšiřuje,
protože se tak informace dostávají mnohem
rychleji mezi naše spotřebitele. Stále častěji se
na nás obracejí redaktoři nejen velkých deníků,
např. Brněnský deník Rovnost, ale také časopisů zaměřených na různé skupiny, např. TINA,
KONDICE, s různými spotřebitelskými dotazy,
na které odpovídáme a radíme.
Pro velký zájem spotřebitelů nám přibývá také
počet besed a přednášek s prezentacemi nejen
v Brně, ale i v ostatních krajích, kde se také ve
zvýšené formě (díky podpoře projektu Fond
pomoci – Siemens) věnujeme zvláště zranitelným a ohroženým skupinám spotřebitelů, např.
slabozrakým a nevidomým, neslyšícím, jinak
zdravotně postiženým občanům, dále seniorům, kteří jsou mnohdy postiženi tzv. sociální
samotou. Setkáváme se pravidelně i s kolegy
z ostatních neziskových organizací, s mnoha
z nich velmi úzce spolupracujeme, jak uvidíte
na našich webových stránkách. Jsem také velmi ráda, že se nám daří i nadále pokračovat ve
spolupráci s BVV Brno, kde nás opět najdete
v září 2017, ale to už bude obsahem až dalšího
pokračování čtvrtletníku SOSák.
Na webových stránkách najdete také všechny
naše bezplatné osobní poradny s kontakty i jejich poradenskou dobu, která se bude měnit
hlavně o prázdninách, změny i kontakty budou
na našich stránkách zveřejněny. Olomoucká
poradna bude měnit adresu, zatím jsme požádali vedení města Olomouc o nové prostory
z důvodu neprodloužení dosavadní smlouvy,
kterou máme. O výsledku a event. místě dalšího
působení olomoucké poradny se také dozvíte
i z olomouckého rozhlasu.
Přeji Vám krásné prázdniny a dovolené, hodně
odpočinku bez spotřebitelských i jiných problémů. Pokud by se však spotřebitelské problémy
vyskytly, tak vězte, že jsme tu jako vždy pro Vás!
Vaše
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Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

PŘEDSTAVUJEME NAŠI

ODBORNOU PRÁVNÍ PORADKYNI – BARBORU MITÁŠOVOU
Jmenuji se Barbora Mitášová a už rok pracuji jako odborná právní poradkyně
v SOS – Asociaci, z. s. Jsem studentkou práv a úspěšně jsem dokončila třetí ročník. Pocházím z Uherského Hradiště, ale více času trávím v Brně, kde studuji. Pokud
zbývá mezi školou a prací nějaký volný čas, tak ho trávím četbou, procházkami,
cyklistikou nebo sledováním filmů. Každoročně jezdím jako vedoucí na dětské letní
tábory.

Ptáme se:

Proč jsi začala v SOS – Asociaci, z. s.
pracovat? Co tě na práci oslovilo?
K práci v SOS – Asociaci, z. s. jsem přišla velkou
náhodou, za kterou jsem teď opravdu ráda. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Spěchala jsem
do školy, naproti mně seděla v trolejbuse paní
Mazalová a vykládala paní vedle o SOS – Asociaci, z. s. Když pak cestující vedle paní Mazalové
vystoupila, sebrala jsem odvahu a zeptala jsem
se na práci. Paní Mazalová mi ihned dala vizitku
a řekla, že můžu kdykoliv přijít, podívat a domluvit se.
Samozřejmě mé přijetí musela ještě schválit paní
ředitelka. Dnes jsem moc ráda, že jsem to ráno
moc nestíhala a musela jet tím trolejbusem.
Na práci mě tedy oslovilo, jak paní předsedkyně Mazalová vyprávěla, že SOS – Asociace, z. s.
bezplatně pomáhá spotřebitelům. Po prvním dni
v práci mi bylo jasné, že se mi v SOS – Asociaci,
z. s. bude líbit.

Jaký jsi řešila
zatím nejzajímavější nebo
nejzvláštnější
případ?
Případů je spousta zajímavých, od reklamace
barvících punčocháčů, přes reklamaci lodi a slabého signálu až po odstoupení od smlouvy na
plastické chirurgii. Je těžké vybrat jeden nejzajímavější.

Stává se často, že lidem nedokážete
pomoci? Jaké chyby lidé nejčastěji
dělají?
Občas se stává, že lidé chodí se závažnějšími
problémy přesahující problematiku spotřebitelského práva, pak se jim snažíme pomoci alespoň
tak, že je nasměrujeme tam, kde by jim mohli
pomoci. Bohužel se také stává, že lidé přijdou
pozdě, kdy už se toho moc dělat nedá. Naštěstí
již většina lidí ví, že existuje čtrnáctidenní lhůta
na odstoupení od smlouvy uzavřené přes inter-
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net, po telefonu nebo mimo obchodní prostory
a snaží se tuto lhůtu stihnout. Nejčastější chybou
tedy je, že lidé neřeší problém hned. Další častou chybou je, že lidé si smlouvy, které podepisují, pořádně nepřečtou ihned, a že se často bojí
zeptat podnikatele, co všechno smlouva obnáší
apod. Proto bych chtěla touto cestou všem poradit, ať už nakupujete zboží, anebo měníte dodavatele energie, pořádně si přečtěte smlouvu
i s obchodními podmínkami. Máte na všechno
čas, nikdo po vás nemůže chtít, abyste uzavřeli
smlouvu pod tlakem. Pokud nebudete čemukoliv ve smlouvě či obchodních podmínkách rozumět, ptejte se! Ptát se můžete podnikatele, se
kterým smlouvu uzavíráte, nebo zavolejte k nám
a my se vám budeme snažit vše vysvětlit. Je lepší takto problémům předcházet než je řešit až ex
post. A pokud by se přeci jen nějaký problém vyskytl, neodkládejte jeho řešení, obraťte se na nás
ihned, jak se o problému dozvíte.

Jak se na vás spotřebitelé mohou
obrátit?
Nejsnazší a nejrychlejší možností, je nám zavolat
na telefonní číslo 542 210 549, na kterém vám
rádi poradíme každý všední den od 9 do 18 hodin.
Ne každý případ se však dá řešit po telefonu, další
možností je naše elektronická poradna na e-mailu poradna@asociace-sos.cz. Elektronická poradna je hlavně pro ty, co nemají poblíž žádnou naši
osobní poradnu, nejlepší je do emailu s dotazem
naskenovat i písemnosti související s případem.
Nejlepší možností je právě osobní poradna, kam
můžete vzít všechny smlouvy, dopisy a jiné materiály k vašemu případu a můžeme se na to
společně podívat a vyřešit. Seznam osobních
poraden najdete na našich webových stránkách:
https://www.asociace-sos.cz/osobni-poradenstvi/.
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Osobní
poradenství

Elektronické
poradenství

Telefonické
poradenství

Komu bys práci v SOS – Asociaci,
z. s. doporučila? Jaké jsou potřeba
dovednosti?
Práci bych doporučila všem studentům práv od
druhého ročníku, kteří rádi pracují s lidmi a mají
chuť pomáhat. Žádné speciální dovednosti potřeba nejsou, krom ochoty, týmové ducha a milého vystupování. Každý nový poradce musí nejprve projít odborným školením, kde se naučí vše
potřebné. Toto školení je zakončené testem a až
po jeho úspěšném složení může poradce samostatně radit.

Jaké máš plány po škole?
Kromě spotřebitelského práva je mým, dá se
říct koníčkem, trestní právo, takže mě to velmi
láká na státní zastupitelství. Ovšem míst je málo
a konkurence je velká, takže budu doufat, že by
si mě třeba chtěli v SOS – Asociaci, z. s. nechat
i chvíli po škole, kdyby to nevyšlo.

Na dotazy odpovídala:
			

Dotazy pokládala:

Barbora Mitášová
odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.
Tereza Kleinerová
Marketingové oddělení
SOS – Asociace, z. s.
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AKTUALITY & UDÁLOSTI
TÝDEN PRO RODINU

BESEDA PRO STUDENTY SŠ

V pátek 12. 5. 2017 proběhla v Brněnské
poradně přednáška pro rodiče s dětmi
v rámci brněnského týdne pro rodinu.
Maminkám byla odpřednášena témata
jako nákup dětských hraček a oblečení,
nákup potravin a dětských výživ, návštěva restaurací s dětmi nebo zájezd. Osvětě
pro mladé rodiny se SOS – Asociace, z. s.
chce věnovat i nadále, proto se v blízké
době chystají další podobné akce.

V pátek 9. 6. 2017 se opět konala osvětová akce pro
studenty SŠ Brno. Studenti vyslechli přednášky na
téma nákup přes internet a reklamace. Dle ohlasů
byla přednáška přínosná nejen pro studenty, ale také
pro jejich pedagogický doprovod.

PŘEDNÁŠKY V OPAVĚ
V pátek dne 28. 4. 2017 se uskutečnily v prostorách Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě
přednášky na témata související s obranou spotřebitele,
zejména spotřebitel na cestách, restaurace a reklamace.
Přednášky se zúčastnilo mnoho studentů této školy, zejména 2. ročníku SŠ.

ŠKOLENÍ NOVÝCH PORADCŮ
SOS – Asociace, z. s.
Dne 22. 4. 2017 od 10:00 proběhlo školení našich nových
právních poradců. Všichni naši odborní právní poradci
musí úspěšně absolvovat toto školení včetně závěrečného testu. Tím můžeme našim spotřebitelům garantovat
skutečně odborné poradenství.

SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ
ABSOLVENTŮ SENIOR AKADEMIE
Senior Akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání určený seniorům. Dne 20. 4.
2017 proběhlo slavnostní vyřazování absolventů. Tentokrát však bylo ještě o něco slavnostnější, neboť jsme si
připomněli získání Evropské ceny prevence kriminality
(ECPA 2016), kterou projektu Senior Akademie udělila
Rada Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN).
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil dne 20. 4. 2017
v 10:00 hodin v budově Nové radnice, Dominikánské
náměstí č. 1, v Zasedacím sále zastupitelstva. Již tradičně zde absolventi Senior Akademie převzali osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu, kterým prošli v období od září 2016 do dubna 2017. V rámci programu byli
již tradičně oceněni dva nejstarší absolventi Pokročilého
programu Senior Akademie 2016/2017 a byly též vyhlášeny výsledky ankety LEKTOR ROKU. Jsme velice hrdí na to,
že mezi vítězné držitele ocenění pro lektory patří již
poněkolikáté i naše předsedkyně Gerta Mazalová se
svým týmem odborných poradců SOS – Asociace, z. s.

VÝSTAVA HOBBY V ČESKÝCH BUDĚ JOVICÍCH
Od 10. 5. do 15. 5. 2017 proběhla v Českých Budějovicích
výstava HOBBY, kde přímo na
místě poskytovali poradenství a případnou pomoc návš
těvníkům – spotřebitelům, vedoucí osobních bezplatných poraden SOS – Asociace, z.
s. v Jihočeském kraji, paní Libuše
Oulehlová se svým odborným týmem.

další strana
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SERIÁL – Úspěchy spotřebitelů
Jsme rádi, když můžeme informovat o tom, že naši spotřebitelé se s naší pomocí skutečně domohli svých práv. Je to jednak největší ocenění naší práce, zejména je to však také jasné poselství
všem ostatním spotřebitelům, že domáhat se svých práv má opravdu cenu. Proto jsme se rozhodli Vás o úspěšně vyřešených případech informovat v našem seriálu článků.

Neuznaná pojistná událost
– vloupání do domu
Na naši osobní poradnu v Praze se obrátila
spotřebitelka s prosbou o pomoc ve věci
neuznané pojistné události. Spotřebitelka
měla uzavřenou pojistnou smlouvu, dle
které měla pojištěny též škody způsobené vloupáním do jejího domu. Naneštěstí
k takové události skutečně došlo, a dům
se stal terčem vloupání. Spotřebitelce bylo
mnoho věcí odcizeno, dům byl v podstatě
„vzhůru nohama“ a byla jí způsobena škoda na majetku v řádech několika desítek
tisíc korun. Spotřebitelka se samozřejmě
ihned obrátila na Policii ČR, která událost
prověřila a učinila závěr, že k vloupání došlo malým sklepním okénkem, které byl
pachatel nucen rozbít, aby se do objektu
dostal. Kromě toho musel překonat plot
s výškou zhruba 180 cm.
Spotřebitelka se taktéž obrátila na svoji pojišťovnu s tím, že požaduje, aby pojišťovna
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uznala vloupání jako pojistnou událost,
a vyplatila jí pojistné plnění za škody, na které se pojistná smlouva vztahuje. Do domu
tedy dorazil likvidátor pojišťovny, který sepsal protokol o škodách. V protokolu neuvedl nic v tom smyslu, že by dům byl nedostatečně zabezpečen. Spotřebitelka však
byla následně nepříjemně překvapena závěrem pojišťovny, která pojistnou událost
neuznala z důvodu údajného nedostatečného zabezpečení domu. Podle vyjádření
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pojišťovny nebylo sklepní okénko dostatečně zabezpečeno a umožnilo tak pachateli snadné vniknutí do domu. Skutečnost,
že ze sklepa vedly do domu další dveře,
které byly zabezpečené, a pachatel je musel vylomit, pojišťovna nijak nezohlednila.
Spotřebitelka následně s pojišťovnou vedla
dlouhou písemnou konverzaci, ve které si
pojišťovna trvale stála za svým negativním
stanoviskem, pravděpodobně doufajíc, že
další vymáhání pojistného plnění spotřebitelka vzdá.
Spotřebitelka se ovšem správně nechtěla
smířit s takovým závěrem, protože pojistné, které dlouho poctivě platila, by jí v takovém případě bylo k ničemu. Obrátila se na
naši organizaci s prosbou o pomoc a radu,
navštívila naši osobní poradnu v Praze
a přinesla všechny potřebné dokumenty
k posouzení. Spotřebitelce jsme pomohli
sepsat výzvu pojišťovně s náležitou právní
argumentací. Po určité době přišla spotřebitelka do osobní poradny s informací, že
na základě naší výzvy si ji poprvé pozvali
k osobnímu jednání ohledně její pojistné
události. Zde mohla spotřebitelka uplatnit
všechny své argumenty v živé konfrontaci
se zaměstnanci pojišťovny. Předtím si ještě
vyžádala od Policie ČR dokumenty a fotografie z místa činu, které měla připravené
na podporu svých tvrzení v jednání s pojišťovnou.
Vzhledem k tomu, že spotřebitelka měla
přesvědčivé argumenty, které svědčily

o dostatečném zabezpečení domu, byla
pojišťovna pod hrozbou soudního sporu
nucena přehodnotit své závěrečné stanovisko, a pojistnou událost nakonec uznala.
O několik týdnů později byly ke spokojenosti spotřebitelky převedeny též peníze
pojistného plnění na bankovní účet spotřebitelky, čímž byla celá záležitost vyřízena.
Pokud i vy máte podobný problém, pak se
neváhejte obrátit na naši organizaci. Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace,
jsou konzultace a rady bezplatné, a tudíž
má vždy cenu alespoň pokusit se domoci
svých práv.
Jakub Kaňa
odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.
Osobní poradna Praha

další strana
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FINANČNÍ ARBITR
oci Vám
Kdo je finanční arbitr a jak může pom
ní připrajako spotřebitelům? Na co se v říze
padů u fivit a jaký bývá nejčastější závěr pří
ní stejný
nančního arbitra? A je výsledek říze
jako výsledek řízení před soudem?

Finanční arbitr je státem zřízený orgán pro mimosoudní řešení sporů. Pro spotřebitele je
zvlášť zajímavý proto, že řízení u něj je bezplatné a současně by mělo být ve většině případů
podstatně rychlejší než řízení před soudem. Navrhovatel se ani nemusí obávat výdajů za právní
zastoupení protistrany, protože náklady řízení
si bez ohledu na výsledek nese každá ze stran
sama. Návrh na zahájení může podat pouze spotřebitel, a přitom nemusí být v řízení zastoupen
právním zástupcem. Výsledkem řízení je nález finančního arbitra, který je po nabytí právní
moci vykonatelný, a tedy má stejnou váhu jako
výsledek v řízení před soudem. Rozhodnutí
finančního arbitra je však soudně přezkoumatelné, proto pokud nebudete s výsledkem řízení spokojeni, máte ještě možnost obrátit se na
civilní soud. Nezapomeňte však, že řízení nelze
zahájit, pokud už ve věci rozhodnul příslušný civilní soud či rozhodce nebo pokud řízení u nich
zrovna probíhá.
Finanční arbitr rozhoduje pouze spory mezi
spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby,
elektronické peníze, úvěry, kolektivní inves-
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tování, investice, životní pojištění, stavební
spoření, směnu měn. Pokud se Váš případ týká
některé z těchto oblastí, je jistě na místě před
podáním žaloby k civilnímu soudu zvážit podání
návrhu k finančnímu arbitrovi. Velkou výhodou
řízení u finančního arbitra je právě jeho úzké
a specifické zaměření, kterému skutečně detailně rozumí.
Návrh můžete podat písemně poštou s vlastnoručním podpisem, osobně v sídle Kanceláře
finančního arbitra (Legerova 1581/69, Praha 1)
nebo elektronicky datovou schránkou či e-mailem, ovšem e-mail musí mít zaručený elektronický podpis. S vyplněním návrhu Vám můžeme pomoct my, případně můžete použít rádce
na stránkách finančního arbitra. Pokud nebude
Váš návrh v pořádku, nemusíte se obávat, finanč-

SOSák
ní arbitr Vás vyzve k jeho doplnění a pomůže
Vám nedostatky odstranit. Sám potom kontaktuje instituci a vyžádá si její vyjádření k věci.
Primárním cílem finančního arbitra je smírné
řešení. Pokud se Vám nepodařilo dosáhnout
s institucí smíru pomocí jednání, finančnímu
arbitrovi se to může povést – instituce má totiž
povinnost se řízení účastnit. Právě smír je i nejčastějším výsledkem celého řízení – v roce 2015
jím skončilo celých 67 % řízení.
Pokud se situaci nepodaří vyřešit smírně, rozhodne finanční arbitr na základě svého spisového materiálu nálezem. Učinit by tak měl do 90
dní od shromáždění všech nutných podkladů
(nikoliv od zahájení řízení). Pokud jedna ze stran
s nálezem arbitra nesouhlasí, je oprávněna podat
námitky, o kterých však opět rozhoduje finanční arbitr. Takové rozhodnutí pak nabývá právní
moci. Následně běží lhůta pro dobrovolné splnění povinnosti, která je v nálezu případně uložena. Po jejím uplynutí je navrhovatel oprávněn
případně podat i návrh na výkon rozhodnutí.
Výsledky řízení u finančního arbitra jsou velmi
zajímavé: v roce 2015 bylo zamítavým nálezem
ukončeno 13 % řízení, v 7 % řízení skončilo nálezem, který vyhovoval spotřebiteli, v 67 % řízení skončilo smírem stran a ve 13 % spotřebitel
pouze podal návrh a následně nevyvinul žádnou
součinnost, tedy bylo řízení ukončeno. Počet zahájených řízení rok od roku velmi rychle roste.
Jen v roce 2015 bylo zahájeno 962 řízení, z toho
více než jednu polovinu tvořily řízení týkající se
životního pojištění. Časté jsou také spory týkající
se spotřebitelských úvěrů nebo platebních služeb. Pro srovnání – v roce 2011 bylo zahájeno jen
167 řízení, naproti tomu jen za první polovinu
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roku 2016 to bylo již 1450. Povědomí o finančním arbitrovi tedy stále roste a lidé jej využívají
stále častěji. Co by však finanční arbitr sám doporučil spotřebitelům? Zde si můžete přečíst část
z výroční zprávy finančního arbitra za rok 2015:

„Bohužel, hodně sporů ale dokazu
je, že spotřebitelé podepisují, aniž by četli.
Podepíší
pojistnou smlouvu a myslí, že spo
ří. Nepřečtou si, že se v případě prodlení se
splátkou
úvěru zavazují platit smluvní pok
utu. Obezřetně nečtou ani SMS zprávy, e-m
aily nebo
zprávy zasílané prostřednictvím
sociálních
sítí, jejichž prostřednictvím se z nic
h útočníci
snaží získat přístupové údaje k jeji
ch účtům,
a tyto údaje bezhlavě poskytují.
Mnoho
z takových navrhovatelů pak nen
í schopno
nebo ochotno ani poskytnout fina
nčnímu
arbitrovi součinnost, aby jejich spo
r mohl
rozhodnout a pomohl zmírnit dop
ady jejich
lehkovážného jednání.“

Jeho základní radou tedy zůstává ostražitost.
V případě, že se však problém skutečně vyskytne, finanční arbitr Vám může bezplatně a závazně ve Vaší věci pomoci, bude k tomu však potřebovat i Vaši součinnost a snahu případ vyřešit.
Pokud se budete před návštěvou finančního arbitra chtít poradit např. o tom, zda ve věci máte
dle platného práva nárok či jak sepsat návrh, rádi
Vám pomůžeme.
Kateřina Krahulíková
odborná právní poradkyně
SOS – Asociace, z. s.
Osobní poradna Praha

další strana
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MIMOSOUDNÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ – ADR
Již přes rok, konkrétně od 1. 2. 2016, je v účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, která do našeho
právního řádu v oblasti spotřebitelského práva zavedla systém mimosoudního řešení sporů (ve zkratce
„ADR“ – z angl. Alternative Dispute Resolution). Rád
bych se s Vámi podělil o základní informace o tomto
institutu, zejména k čemu slouží a jaký je postup v případě, že se jej rozhodnete využít.
Vzhledem k tomu, že soudy jsou spory často přehlcené, a pro spotřebitele je odrazující podávat v méně
závažných záležitostech žalobu, často se stává, že spotřebitelé na svůj nárok rezignují a po zamítavém vyjádření podnikatele spor dále neřeší. Odrazuje je jednak
dlouhá doba, kterou by museli čekat, než by se spor
vůbec vyřešil a jednak finanční prostředky investované na náklady spojené se soudním řízením. Tím pádem
mnoho nároků, které spotřebitelé po právu mají, zůstávají protiprávně neuspokojeny, ať už se jedná o neoprávněná zamítnutí reklamace, nevrácení ceny při
odstoupení od smlouvy apod. Zákonodárce se na tento neblahý trend

snaží reagovat v souladu s evropským právem tím,
že zavádí jiné možnosti řešení sporů. A právě jednou
z nich je mimosoudní řešení sporů ADR.
Nárok na řešení sporu prostřednictvím ADR má spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu
o poskytování služeb. Výjimky však platí pro smlouvy
v oblasti zdravotnických služeb, v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy nebo o smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. V oblasti finančních služeb je
příslušným orgánem Finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český
telekomunikační úřad a v oblasti elektroenergetiky,
plynárenství a teplárenství je to Energetický regulační úřad. V ostatních případech je příslušným orgánem
k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká
obchodní inspekce a dále to mohou být subjekty splňující zákonná kritéria, která tuto činnost vykonávají
na základě pověření Ministerstvem průmyslu a obchodu. O tom, u jakého subjektu může spotřebitel
využít v rámci sporu s konkrétním prodejcem systém
ADR, je třeba ze strany prodejce jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem spotřebitele informovat. Informaci musí obsahovat taktéž obchodní
podmínky podnikatele, pokud na ně smlouva se spotřebitelem odkazuje, a také internetové stránky, pokud je podnikatel provozuje.
Dále se budu držet sporů, které spadají do působnosti České obchodní inspekce, kterých je většina.
Mimosoudní řešení sporů se zahajuje výlučně na
návrh spotřebitele. Návrh lze podat písemně nebo
ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednic-
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tvím on-line formuláře uvedeného na internetových
stránkách České obchodní inspekce, podepsaný
uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný
prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Pokud je návrh prostřednictvím internetu podán bez elektronického podpisu, musí být do 10 dnů
potvrzen, např. písemně. Podstatné je, že podnikatel
nemá možnost zahájit ADR, toto právo náleží pouze
spotřebiteli. Výhodou mimosoudního řešení sporů je
jeho bezplatnost. To může být pro spotřebitele
významným kritériem při rozhodování,
zda takový spor vůbec zahájit. Návrh je však možno dát pouze
v případě, že neuplynul více
než jeden rok ode dne, kdy
spotřebitel uplatnil předmětné právo u podnikatele poprvé. Mimosoudní řešení nelze využít ani
tehdy, pokud již bylo vydáno soudní rozhodnutí
či rozhodčí nález, nebo
bylo soudní či rozhodčí řízení zahájeno, nebo již bylo
ve stejné věci zahájeno nebo
ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného
subjektu.
V případě, že Česká obchodní inspekce návrh neodmítne, vyrozumí obě strany o zahájení řešení sporu.
Podnikatel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat (pod hrozbou sankce). Další výhodou, která
může spotřebitele lákat k využití tohoto institutu je,
že spor musí být ukončen do 90 dnů od jeho zahájení (výjimkou jsou složité případy, kdy lze jednou
prodloužit maximálně o tutéž dobu). Významným
rozdílem oproti soudnímu řízení je, že Česká obchodní inspekce nevydává žádné autoritativní rozhodnutí, které by bylo následně vykonatelné. Pouze strany
vede k tomu, aby mezi sebou uzavřely dohodu. To se
zdá být hlavní nevýhodou, která může odrazovat spo-
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třebitele k využití tohoto institutu, neboť když si podnikatel bude stát na svém předchozím stanovisku, tak
Česká obchodní inspekce nemůže autoritativně spor
rozhodnout ani podnikateli nařídit uspokojení nároků
spotřebitele. Jakmile se tedy do 90 dnů spor nevyřeší
dohodou, je ADR neúspěšně skončeno. To však nebrání spotřebiteli podat následně žalobu a zahájit klasické soudní řízení. I přesto, že při tomto řešení sporů
spotřebitel nedosáhne žádného vykonatelného rozhodnutí, dává tím podnikateli najevo, že není
s jeho závěrem spokojen, a je tudíž připraven se bránit dostupnými prostředky. A vzhledem k tomu, že
je ADR bezplatné, spotřebitel
si zahájením takového řízení nijak neuškodí, je tedy
dobré jej zkusit.
Na závěr bych rád uvedl,
že v poradně se často
setkávám s tím názorem,
kdy lidé si představují, že
při zahájení mimosoudního řešení sporů bude Česká
obchodní inspekce činit zároveň kontrolu u podnikatele. Tak
tomu není. Je nutno odlišovat ADR
od činnosti České obchodní inspekce na
úrovni správního práva, kdy Česká obchodní inspekce kontroluje a sankcionuje podnikatele za zjištěné
správní delikty. Činnost mimosoudního řešení sporů
je však čistě na úrovni soukromého práva ve vztahu
spotřebitel – podnikatel, a tudíž Česká obchodní inspekce pouze napomáhá stranám ke smírnému vyřešení sporu, který vyplývá ze smlouvy mezi těmito
dvěma subjekty.
Jakub Kaňa
odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.
Osobní poradna Praha

další strana
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PRŮZKUM

– PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON
Je to více než dva týdny, co na celosvětový Den bez tabáku nabyl
účinnosti tzv. protikuřácký zákon
(zákon č. 65/2017Sb.). A tak nás
v SOS – Asociaci, z. s. zajímalo, jak
změny, které tento zákon přinesl,
zvládly nejen restaurace, ale i samotní kuřáci. S kolegyní Lenkou
Pastuškovou jsme obešly pár brněnských i mimobrněnských restaurací a hospod, abychom to
zjistily.
Především nás zajímalo, zda kvůli
zákazu kouření pocítila restaurační zařízení úbytek hostů. Ve
většině restaurací se shodli, že
zatím velkou změnu v počtu hostů nepozorují, ale také dodávali,
že je to jen díky teplému počasí
a zahrádkám. Úbytku zákazníků
se však většinou neobávají, neboť je kouření zakázáno ve všech
zařízení.
Co se však restauracím nelíbí, je
fakt, že musely kvůli zákazu kouření vymalovat a v mnohých případech pořídit aspoň provizorní
zahrádku, aby vyšly vstříc stávajícím „štamgastům“ anebo si zajistily výhodu před konkurencí.
Nejvíce jsou nespokojeni v re-
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Nespokojenost vyjádřili i lidé bydlící v blízkosti restauračních zařízení, kteří si stěžují na zvýšený
hluk v ulici, když teď hosté postávají venku místo toho, aby seděli
uvnitř restaurací.
I pár nekuřáků se nám se smíchem svěřilo, že jim vadí, když
zůstanou u stolu sedět sami z důvodu, že si jdou přátelé zapálit.
Jaký bude mít zákon skutečný
přínos na zdraví a omezení počtu
kuřáků, ukáže čas, je však jisté, že
bude ještě dlouho vděčným tématem k diskuzi.
stauracích, kde je personál tvořen
převážně kuřáky a v malých venkovských hospůdkách, kde kouří
u piva každý stálý host. V jedné
malé brněnské vinárně to vyřešili tak, že po zavírací době vyhodí
všechny, kterým by tam kouření
vadilo a to s tím, že je po zavíračce. V jiných hospodách zase vyjadřují svůj nesouhlas se zákonem
nápisy na zahrádkách, kde stojí:
„Vážení nekuřáci, toto je kuřácká
zóna“ anebo „Vážení nekuřáci, tak
dlouho jste chtěli nekuřácké hospody, tak seďte vevnitř“.
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Závěrem musím dodat, že všechna námi navštívená restaurační
zařízení byla již 31. 5. 2017 zcela
nekuřácká.
Barbora Mitášová
odborná právní poradkyně
SOS – Asociace, z. s.
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TIPY NA POUTAVÉ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
VELIKONOČNÍ SERIÁL

·

Reklamace pomlázky, složení čokoládového vajíčka, pojištění a alkohol za volantem… témata
sice spjatá s Velikonocemi. Jde však o problémy, s kterými se spotřebitel může setkat během
celého roku.

SOS – Asociace, z. s. & ČERNÉ OVCE: ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ

·

Jistě všichni znají reklamy v televizi, kdy prodejce nabízí nevídané výsledky cvičení již po několika týdnech (či dokonce dnech) na základě cvičení na tom či onom stroji. Někdy se zase
můžeme setkat s produkty, které řeší zdánlivě neřešitelné. Podobným případem jsou i odstraňovače škrábanců, které lze odstranit prý pouhým přeleštěním povrchu.

RIZIKOVÉ E-SHOPY PODLE ČOI

·

Česká obchodní inspekce již poněkolikáté rozšířila seznam e-shopů, které již na základě např.
obsahu obchodních podmínek nemusí skýtat zrovna bezpečný nákup. Krom naší vlastní sekce „Spotřebitelské zkušenosti“ tak má spotřebitel další relevantní zdroj informací o důvěryhodnosti prodejce, než daný nákup provede.

DENÍK.CZ & SOS – Asociace, z. s.: BENZÍN
I NAFTA JSOU KVALITNÍ. SPOTŘEBITELÉ BY
ALE UVÍTALI JASNÉ VAROVÁNÍ OD ČOI

·

Další z věčných témat mezi spotřebitelskou veřejností. V poslední době se opět víceméně mluví o kvalitě pohonných
hmot, kterou spotřebitel bohužel nemůže předem posoudit v konkrétním případě. Naše sdružení již dlouhodobě usiluje o lepší informovanosti spotřebitelů v této
oblasti.

další strana
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Spotřebitelské zkušenosti
I nadále pokračuje projekt Spotřebitelské zkušenosti, který byl zahájen v druhé polovině roku 2013. V rámci tohoto
projektu se mohou spotřebitelé na našich internetových stránkách podělit o své zkušenosti s prodejci či poskytovateli
služeb a to jak negativní, tak i pozitivní. Celý projekt je velmi oblíbený u spotřebitelů a my jsme rádi, že touto cestou
můžeme varovat nebo ujišťovat spotřebitele. Jsme rádi, že nám spotřebitelé píší pozitivní zkušenosti s prodejci, o kterých jsou tím informováni i ostatní spotřebitelé a tím vědí, kde je bezpečné nakupovat či čerpat služby.
Spotřebitelská zkušenost:
Dobrý den, obracím se na Vás s reklamací zájezdu nebo snížení
ceny ze zájezdu. Měla jsem v prosinci 2015 objednaný zájezd do
Chorvatského Poreče, hotel Delfín. Když jsem podávala voucher
recepčnímu, sdělil mi, že máme pokoj bez balkonu, a ještě navíc
v suterénu, kde jsem dvě patra tahala kufry po svých. Když jsem
přišla na pokoj, v koupelně nebylo ke hnutí a navíc nebylo kde sušit
prádlo. Když jsem objednávala zájezd, nikdo se mě nezeptal s balkonem nebo bez, kdyby se mě paní zeptala, samozřejmě si připlatím. Když jsem si šla do CESTOVNÍ KANCELÁRĚ pro voucher, taky
mě nikdo neupozornil, že to máme bez balkonu. Dovolená zkažená po celou dobu pobytu, už bych nikdy neplatila předem v prosinci a celou částku pro dvě osoby proto žádám slevu po cestovní
kanceláři.
Paní Božena, Litoměřice
Právní názor:
V prvé řadě je nutné diferencovat, zda šlo v tomto případě po
právní stránce o zájezd, nebo o ubytovací smlouvu. Ač se to
nemusí na první pohled zdát, tyto smluvní typy skýtají mnohé odlišnosti. Zjednodušeně řečeno, smlouvou o zájezdu
si zákazník objednává jakýsi balíček služeb,
které budou trvat více jak 24
hodin. Zároveň je dáno,
že jde o službu dopravení, ubytovaní a jiné služby
cestovního ruchu – pro
kvalifikaci zájezdu je nutné, aby splňoval alespoň
dva z těchto tří předpokladů. Oproti tomu smlouvou
o ubytování se ubytovatel
zavazuje pouze k tomu, že
zákazníka na určitou dobu
ubytuje. V tomto případě lze
dovozovat spíše variantu, že
skrze voucher měla být uzavřena smlouva o ubytování,
neboť voucher, resp. práva
z poukázky byla uplatněna až
v předmětném hotelu.

14

předchozí strana

Teď ještě k samotné problematice voucheru. V právním smyslu jde o tzv. poukázky. V právním vztahu z poukázky mohou
vystupovat hned tři osoby – ten kdo, poukázku vydal, ten, kdo
má práva z ní (zákazník) a povinný z poukázky (v tomto případě
daný hotel).
Samotné těžiště výše zmíněného problému však nevězí v poukázce. Stejně jako každá jiná smlouva (koupě či nájem) je třeba,
aby si strany předem ujednaly obsah smlouvy dostatečně určitě. Je pravdou, že spotřebitel může mít nějaká očekávání, pokud
se hotel chlubí výhledem na moře, celonočním barem apod.
Nicméně je třeba rozlišit situace, kdy jde o pouhý popis hotelu a kdy jde o závazné podmínky smlouvy, protože se nemusí
nutně slučovat. Zcela logicky, pokud v inzerátu bude nabídka
určitého počtu luxusních pokojů, neznamená to, že ubytovatel
bude s to poskytnout takový pokoj každému, kdo o něj požádá.
Kromě těchto okolností spotřebitel nemůže zanedbat, že tyto
poukázky jsou často poskytovány ze slevových portálů s razantními slevami. Za tak nízkou cenu průměrný spotřebitel též
nemůže objektivně očekávat nějaké služby na nadstandardní
úrovni – pokud ovšem není konkrétně vyjmenovaná na daném
poukazu. Pro tento konkrétní případ – pokud bylo na poukazu
stanoveno, že poukázaný má
právo pouze na ubytování bez
dalších bližších specifikací přímo na poukazu, musí spoléhat
pouze na zajištění ubytování.
V případě, že spotřebitel chce
legitimně očekávat určité
služby, musí dbát na to, aby
je měl fixně vymezeny ve
své konkrétní smlouvě, ať už
jde jen o zajištění ubytování
nebo celého zájezdu.
Josef Doubek
odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.
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GOS

GARANCE OCHRANY
SPOTŘEBITELE
Stále více podnikatelů se odvrací od užívání značek, kterých je na našem trhu více než dost. Často slýchám názory, k čemu další značky, bez
tak jde jejich vlastníkům pouze o profit z propůjčení značky za nemalé
finanční prostředky…
Je pravdou, že na českém trhu je značek skutečně hodně, ale značka
GOS nemá za cíl být na co nejvíce výrobcích či webech spousty podnikatelů, za účelem co nejvyšší úhrady za propůjčení značky.
I přesto, že je značka GOS také zpoplatněna, nemá tento poplatek
tvořit zásadní příjem naší organizaci, jako držiteli značky, ale alespoň
z části pokrýt náklady služeb, které s touto značkou podnikatelům
poskytujeme. Nejvíce využívanou službou je advokát na telefonu ke
konzultaci spotřebitelských problémů ad hoc. Spolupracující advokát
již od dob studií spolupracoval s naší organizací jako poradce a nyní,
kdy má otevřenu vlastní advokátní kancelář pro naše podnikatele
poskytuje výše uvedené spotřebitelské poradenství. Toto propojení
praxe a náhledu na věc, jak ze strany spotřebitele, tak i podnikatele
v souvislosti se zkušenostmi s mnoha soudních případů poskytuje
podnikatelům velmi kvalitní poradenství ve spotřebitelské oblasti.
Zřejmě z těchto důvodů tuto službu aktivně využívá čím dál více držitelů certifikátu, kdy nejen že ušetří za náklady na advokáta, ale dostanou radu od advokáta s dlouholetou praxí a specializujícího se na
ochranu spotřebitele.
Držení certifikátu nemáme spojeno jen s úhradou paušální částky
za propůjčení loga GOS, ale chceme být seriózním podnikatelům na
blízku a být jejich partnery při pomoci řešení spotřebitelských otázek.
Dále se velmi využívá revize obchodních podmínek, kdy nás často
osloví podnikatelé, kteří mají nesprávně zpracované obchodní podmínky a potřebují je dát do stavu v souladu s právem, což pro ně již
v ceně také uděláme. Někomu se může zdát cena za certifikát ve výši
od 5.000,- Kč mnoho, ale který advokát s našimi zkušenostmi by za
tuto cenu připravil obchodní podmínky a ještě celý rok poskytoval
konzultace zdarma.

pomoc a rady advokáta zapsaného u České advokátní komory na telefonu zdarma,

∙

ve spolupráci s přední advokátní kanceláří

konkurenční výhoda,

∙

bezplatné spotřebitelské poradenství pro klienty držitelů certifikátu GOS,

∙

mimosoudní řešení případných sporů (rychlé, efektivní, levné),

∙

slevy na další poskytované služby (školení podnikatelů apod.),

∙

uveřejnění v seznamu držitelů certifikátu GOS na stránkách SOS –
Asociace, z. s. a každém čtvrtletníku SOSák,

∙

udělení certifikátu GOS a možnost ho užívat při vlastní propagaci,

∙

možnost osobní konzultace obchodních podmínek, sporných
případů ad hoc a dalších právních otázek přímo s advokátem
zdarma.

V rámci programu poskytujeme:
∙

udělení certifikátu GOS a možnost jejího použití pro vlastní propagaci,

∙

ve spolupráci s přední advokátní kanceláří revizi obchodních podmínek a jejich připomínkování tak, aby byly v souladu se zákonem,

∙

udělení certifikátu GOS na 12 měsíců a možnost jeho užívání při
vlastní propagaci,

∙

uvedení v seznamu držitelů certifikátu GOS, a to na našich webových stránkách a v každém čísle čtvrtletního časopisu SOSák, který
je rozesílán na 18.000 e-mailových adres,

∙

zveřejnění prologu na vaše webové stránky ze stránek naší asociace, která má měsíční návštěvnost cca 30.000 uživatelů,
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∙

∙

∙ bezplatné konzultace v oblasti spotřebitelského práva
nejen pro vaše zákazníky, ale i spotřebitele a to nejen
elektronicky a telefonicky, ale i v rámci nejširší sítě
osobních spotřebitelských poraden,
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Výhody udělení CERTIFIKÁTU
GOS:

ujištění spotřebitelů o férovosti obchodníka při uzavírání a plnění
spotřebitelských smluv,

bit

e-mail: prokop@asociace-sos.cz
Mgr. Pavel Prokop, advokát
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Nemáte-li ještě náš certifikát, případně chcete využívat jen některých služeb pro podnikatele, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

revizi obchodních podmínek a jejich připomínkování tak, aby
byly v souladu se zákonem,

∙ bezplatné zprostředkování a realizování mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem
a držitelem certifikátu GOS tak, aby nedocházelo k narušení vzájemné důvěry a dobrých
vztahů,
∙ uveřejnění rozhovoru s jednatelem Vaší
společnosti v našem čtvrtletníku,
∙ slevy na školení podnikatelů a další námi
pořádané akce.

Cena za revizi obchodních podmínek a udělení certifikátu dohodou.

Máte-li zájem o udělení značky GOS, kontaktujte nás prosím na e-mail: prokop@asociace-sos.cz

další strana
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ČLENSTVÍ V SOS – Asociaci, z. s.
STAŇTE SE NAŠÍM ČLENEM A SAMI SI ZVOLTE VÝŠI SVÉHO ČLENSTVÍ,
ať už s ohledem na svůj příjem či hodnotu, kterou nám máte zájem přispívat.
Členské příspěvky jsou používány na spolufinancování naší organizace, kdy cca 68 %
příjmu je tvořeno dotací od hlavního donora Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zbylou
část ve výši 32 % musíme dofinancovat vlastní činností. Většina našich klientů jsou lidé
s nižšími příjmy, kteří si nemohou dovolit drahého advokáta. Úhradou členského příspěvku
tedy podpoříte dobrou věc. V rámci naší činnosti připomínkujeme zákony, aby byly příznivé pro spotřebitele, vydáváme různé brožury a informujeme spotřebitele o aktuálních
nástrahách trhu.
Našim členům nabízíme nespočet výhod:
• Zasíláme náš čtvrtletní magazín SOSák.
• Informujeme členy o novinkách spotřebitelské problematiky.
• Informujeme členy o našich veřejných akcích.

Máme za to, že naše činnost je společensky prospěšná. Pojďte nám finančně pomoci.
Staňte se naším SYMPATIZUJÍCÍM ČLENEM, kdy si sami zvolíte, v jaké výši nám chcete
přispívat členský příspěvek.
Staňte se našim sympatizujícím členem: http://www.asociace-sos.cz/clenstvi/

SOS

s d r u ž e n í

16

předchozí strana

A S O C I A C E
o b r a n y

s p o t ř e b i t e l ů

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

PERLIČKY
Dobrý den ,
na koho se mám obrátit v
závažné skutečnosti , která
se odehrává na dětském letním
táboře , kde je jednou z hla
vních
vedoucí prostitutka? Snad
takové individuum, které
přenáší
pohlavní nemoci , nemůže
přicházet do styku s dětmi
. Kde to
proboha jsme?!
Poučení:
A ve kterém seznamu podn
ikatelů existuje povolání Pr
ostitutka? ….nebo že by z osobní zk
ušenosti?

Od roku 2004 se věnuji přímému prodeji – prodeji zboží po domácnostech.
Já od našeho státu nic nechci, jen se starám, abych se
měl v rámci možností a schopností dobře. Na internetových serverech nekydám špínu na lidi, kteří den co den
vyrážejí do terénu, aniž by předem věděli, co je čeká.
Je to jejich cesta. Životní dráha dobrodruhů, jejichž životní náplní je denně poznávat nové lidi a ukazovat jim
novou, lepší cestu.
… ANI NÁPISY PŘED VESNICEMI MĚ NEZASTAVÍ PŘED
MOU PRACÍ. Každý přece ví, že přímý prodej je nejstarší
formou prodeje – je tady už nejméně deset tisíc let.
A především záleží na inteligenci oslovených, jestli
něco podepíší, koupí, nebo ne.
Nebo jsme národem hlupáků?

☺

Lubomír P., Praha.
Poučení:
Když Vás nezastaví nápisy, možná Vás zastaví udělená
pokuta!

další strana
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O NÁS
JAK NÁS KONTAKTOVAT?

KDE NÁS NAJDETE

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

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

Další možností je zavolat nám na naši poradenskou linku – na čísla 542 210 549 a 542 210 778, na které jsme
vám k dispozici každý pracovní den vždy od 9 do 18 hodin.
Také je Vám k dispozici náš e-mail, kde zodpovíme Vaše
dotazy. Kontaktujte nás na adrese:
poradna@asociace-sos.cz.

SOS

s d r u ž e n í
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KDO NÁS PODPORUJE?
Tímto děkujeme našim donorům, bez nichž by naše
asociace nemohla fungovat:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Městská policie Brno
Město Vyškov
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Tábor
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Prostějov
Siemens Fond pomoci

s p o t ř e b i t e l ů

Děkujeme všem našim členům za jejich podporu, ať už
morální nebo finanční. Jako vyjádření poděkování Vás
rádi uveřejníme na webových stránkách. Pokud souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména na našem webu, napište nám Váš souhlas.
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REDAKČNÍ RADA
Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ – Asociace, z. s.
NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI:

Ing. Gabriela Zedníčková
vedoucí redakční rady
Tereza Kleinerová
redaktorka
Odborní právní poradci:
Josef Doubek
Barbora Mitášová
Jakub Kaňa
Kateřina Krahulíková
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