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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ

Vážení přátelé a naši věrní členové, 

vychází další číslo našeho čtvrtletníku SOSáku a my Vás v něm 
budeme opět rádi informovat o naší činnosti a aktivitách, kte-
rých stále přibývá.

Uskutečnili jsme další přednášky a besedy pod záštitou krajů, 
měst a obcí v ČR. Vystupovali jsme v rozhlase a v televizi, také 
v  tisku jste si od nás mohli přečíst nové zprávy a  informace 
ze světa ochrany spotřebitele. Jistě jste si již zvykli, že nás po-
tkáváte pravidelně na různých veletrzích, např. na BVV jsme 
se účastnili veletrhu REHAPROTEX či Vánočních trhů na br-
něnském výstavišti. Byli jsme ale vidět také na akcích v jiných 
krajích, např. v Jihočeském kraji na výstavišti HOBBY, kde pra-
videlně poskytuje spotřebitelské poradenství naše vedoucí 

poraden v Českých Budějovicích a Táboře, paní Libuše 
Oulehlová se svými poradkyněmi. 

Byl zahájen další ročník Senior Akademie – Vzdělávací-
ho cyklu pro seniory pořádaný Statutárním městem Br-
nem a Jihomoravským krajem a Městskou policií Brno, 
se kterou na tomto projektu spolupracujeme již 12. ro-
kem. Pod záštitou Magistrátu města Brna proběhly akce 
jako např. „Přednáškový cyklus 60+, „Brněnské dny pro 
seniory, „Týdny vzdělávání dospělých“ a mnoho dalších.

Podrobnosti a počty našich akcí najdete na našem webu 
přehledně v  tabulkách, stejně jako názvy přednášek, 
které již obsahovaly témata převážně vánoční. Věnovali 
jsme svou pozornost také poradenství spotřebitelům - 
pacientům, kteří mají mnoho problémů s reklamacemi 
kosmetiky, potravinových doplňků a různých zaručeně 
„zázračných prostředků“ léčby jejich neduhů, ale řešili 
jsme i nekvalitní zubní náhrady a ošetření.

Také jsme v  listopadu realizovali školení nových po-
radců – studentů práv, kteří u nás absolvují praxi. Ti 
byli tentokrát v  našich testech velmi úspěšní, takže 
bylo vidět, že nepodcenili přípravu. Po úspěšném ab-
solvování zkoušek všichni obdrželi Certifikát odbor-
ného poradce, takže jsme je mohli zařadit do našeho 
pracovního týmu poradců.

Informovali jsme spotřebitele o  tom, jak bezpečně 
nakupovat dárky na Vánoce, jak se vyhnout různým 
klamavým praktikám některých prodejců, co si počít 
v případě nákupu nevhodných dárků, jak je reklamo-
vat, jakým způsobem lze odstoupit od kupní smlouvy 
apod. Tradičně jsme spotřebitele upozorňovali také 
na rozdíly v nákupech v kamenných obchodech a e-
-shopech, když zejména po Vánocích je velmi aktuál-
ní téma, jak správně vrátit nevhodný dárek či vadný 
výrobek. 

Do roku 2018 jsme se rozhodli věnovat Vám, našim 
příznivcům, dárek v podobě nových webových strá-
nek, které již nyní naleznete na: www.asociace-sos.cz. 
Pevně doufáme, že se Vám nový web bude líbit a na-
jdete v něm vždy právě to, co budete potřebovat.

Přejeme Vám v roce 2018 nákupy bez problémů, dárky, 
které potěší a jsou bez reklamací, štěstí, zdraví, spokoje-
nost a hlavně lásku, přátelství a dobrou náladu.

To Vám přeje Vaše
Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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Narodila se 15. 12. 1993 v  Liberci, kde se kromě studia aktivně 
věnovala skautingu. Po maturitě na Gymnáziu F. X. Šaldy odešla 
studovat na Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde 
je nyní v 5. ročníku. V roce 2014 nastoupila na praxi do Sdružení 
obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. kde působí dodnes. V  roce 
2016 se provdala a ve volném čase se s manželem věnuje spole-
čenskému tanci. Gábina patří k našim nejzkušenějším a také pro 
svoji povahu nejoblíbenějším poradcům, je velice přátelská a vždy 
ji uvidíte usměvavou. Jak to dělá, že dokáže skloubit tolik zájmů, 
rodinu, studium i práci? Na to jsme se jí zeptali v následujícím roz-
hovoru ☺ 

PŘEDSTAVUJEME NAŠI
ODBORNOU PRÁVNÍ PORADKYNI – GABRIELU BREJCHOVOU

Pracuješ pro SOS – Asociaci, z. s. již 
od studia druhého ročníku na PrF 
MU. Baví tě tato práce a můžeš říci, 
zda ti také něco dala do života?

Práce v SOS – Asociaci, z. s. mě samozřejmě baví! 
I  když se pravidelně zabývám negativními situ-
acemi spotřebitelů, vždy mě naplňuje, pokud 
jim dokážu poradit a dát jim pocit, že nejsou na 
svůj problém sami. Díky této práci jsem si zlepšila 
komunikační schopnosti a prohloubila jsem své 
znalosti (nejen) v oblasti spotřebitelského práva, 
a  tak se v  něm sama neztratím. Zároveň mám 
možnost pracovat ve velmi přátelském kolektivu 
a vím, že se na své spolupracovníky mohu spo-
lehnout, a to i mimo zdi brněnské poradny. 

Jaký jsi řešila zatím nejzajímavější 
případ?

To je opravdu těžká otázka. Každý případ je ně-

čím zajímavý. Nicméně poslední dobou k  nám 
často chodí spotřebitelé se smlouvami se spo-
lečnostmi zprostředkujícími aukce energií. Od 
těchto smluv se velmi těžko odstupuje a smluvní 
pokuty se mohou šplhat i  do řádů desetitisíců. 
Tyto případy pak samozřejmě vyžaduji maximál-
ní pozornost.

S jakými typy spotřebitelů se 
v poradně nejčastěji setkáváš?

Nejčastěji se v poradně setkávám se spotřebite-
li odhodlanými bránit svá práva a zájmy (pokud 
jsou skutečně v souladu se zákonem) proti jed-
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nání podnikatelů. Často jim jde spíše o  princip 
než o  finance. Pravdou ale je, že jsem narazila 
i na spotřebitele, kteří chtějí za každou cenu vy-
užít svého postavení „slabší strany“. Takovému 
spotřebiteli se snažím vysvětlit, jaká má skuteč-
ně práva. Myslím si, že nikdo (ani podnikatel, ani 
spotřebitel) by neměl zneužívat svého postavení, 
aby dosáhl nějaké výhody na úkor druhého.

Přednášela jsi za SOS – Asociaci, z. 
s. na spoustě besed a přednášek 
pro spotřebitele. Vzpomeneš si, 
která z těchto akcí byla pro tebe 
nejzajímavější?

Nezajímavější je pro mě taková beseda, na které 
jsou účastníci dobrovolně, protože sami chtějí. 
Mají pak mnohem větší zájem o  přednášenou 
problematiku. To se týká především přednášek 
pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat, bedlivě 
poslouchají a mají plno zvídavých dotazů. Mám 
však dobré zkušenosti i  s  přednášením na ško-
lách, kde je však nutné studenty do besedy za-
pojit, udělat z nich spolutvůrce společně stráve-
ného času.

Okolí tě vnímá jako velice pozitivní 
a přátelskou osůbku, což je pro 
práci v SOS – Asociaci, z. s. velice 
důležité. Můžeš čtenářům prozradit, 
jak to děláš, že stále působíš tak 
optimistickým dojmem?

Moje zkušenost je taková, že pokud se usmívám 
na lidi v mém okolí, oni se zase začnou usmívat 
na mě, a tak mi vrací ten pozitivní náboj. Při prá-
ci v  SOS – Asociaci, z. s. je někdy těžké úsměv 
udržet, ale věřím, že pokud to zvládnu, odnese 
si spotřebitel nejen dobrou radu, ale také lepší 
náladu a naději, že svůj problém vyřeší. 

Jsi v posledním ročníku studia na 
právnické fakultě, na jaře tě čekají 
státnice, jaké máš tedy plány do 
budoucna?

Mé plány do budoucna jsou zatím dost nejasné, 
ale to mi vůbec nevadí. Mým hlavním cílem je 
úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku. Také 
vím, že se chci i po vysoké škole věnovat právu 
a ráda bych i ve svém budoucím povolání pomá-
hala (nejen) spotřebitelům jako dosud. Možná 
přijde i ten správný čas rozšířit rodinu ☺. 

Na dotazy odpovídala:
Gabriela Brejchová

odborná právní poradkyně  
SOS – Asociace, z. s.

Dotazy pokládala: 
Ing. Gabriela Zedníčková,

ředitelka SOS – Asociace, z. s.
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AKTUALITY & UDÁLOSTI

SPOUŠTÍME NOVÉ wEBOVÉ 
STRÁNKY
V prosinci 2017 se spouštěly naše nové webo-
vé stránky. Omluvte prosím případné problé-
my s obsahem webu, ke kterým může v této 
době docházet, neboť se jej snažíme neustále 
aktualizovat a doplňovat.

VÁNOČNÍ TRHY NA BVV

Sdružení obrany spotřebitelů –  Asocia-

ce, z. s. se v prosinci zúčastnila Vánočních 

trhů na BVV. Naši odborní právní poradci 

a  poradkyně zde poskytovali informace 

a rady ohledně nákupů vánočních dárků, 

např. na co si dát pozor při nákupech na 

vánočních trzích, jak je tomu s případný-

mi reklamacemi či odstoupením od kup-

ních smluv, výměnou nevhodných dárků 

a  jiných problémů, se kterými se při ná-

kupech lze setkat.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ 
– Asociace, z. s. NA DALŠÍM ROČNÍKU 
SENIOR AKADEMIE

Pro Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. je již pří-
jemnou tradicí naše každoroční účast na úspěšném brněn-
ském projektu Senior Akademie. Již dvanáctý ročník toho-
to společného projektu Městské policie Brno, Statutárního 
města Brna a Jihomoravského kraje začal již v září letošního 
roku, první ze čtyř našich přednáškových bloků se uskutečnil 
v pondělí 4. prosince 2017.

První přednáškovou hodinu seznámila naše předsedkyně Gerta Mazalová přítomné posluchače s historií SOS 
– Asociace, z. s. a zejména s činností naší organizace. Druhou prezentaci na téma nejčastějších problémů spo-
třebitelů si připravil právník SOS – Asociace, z. s. Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Jeho vyprávění na téma změny 
dodavatelů energií a  energetických aukcí posluchače velmi zaujalo a  přineslo i  zajímavou diskuzi na toto 
téma. Jako poslední vystoupil v tomto přednáškovém bloku odborný právní poradce Josef Doubek, který se 
věnoval pro seniory velmi zajímavému tématu Spotřebitel pacientem.

Děkujeme Městské policii Brno za pozvání k účasti na projektu a těšíme se na další spolupráci.
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SERIÁL – Úspěchy spotřebitelů

Jsme rádi, když můžeme informovat o tom, že naši spotřebitelé se s naší pomocí skutečně domo-
hli 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 roz-
hodli Vás o úspěšně vyřešených případech informovat v našem seriálu článků.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
NA KOUPI AUTOMOBILU

Na naši osobní poradnu v Praze se obrátil spotře-
bitel s  prosbou o  pomoc ve věci odstoupení od 
kupní smlouvy na ojetý automobil. Spotřebitel si 
v  autobazaru za téměř 180  000 Kč zakoupil 9 let 
starý automobil, který měl mít podle tachometru 
najeto necelých 190 000 km.

Spotřebitel si hned následující den po koupi ne-
chal v nezávislém autoservisu udělat diagnostiku 
vozidla. Výsledek kontroly však spotřebitele veli-

ce nemile překvapil. Autoservisem bylo zjištěno, 
že na vozidle se vyskytují následující vady: vadné 
řízení, účinnost katalyzátoru pod prahem, vadná 
lambda sonda, vadná lambda sonda 2, vadná ří-
dící jednotka motoru a  únik motorového oleje. 
Oprava těchto vad byla autoservisem vyčíslena 
na více než 100  000 Kč. Ještě téhož dne se tedy 
spotřebitel rozhodl reklamovat zakoupený vůz 
a  uplatnit v  souladu s  § 2169 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku právo na odstoupení od 
kupní smlouvy na automobil pro větší počet vad. 
Zároveň spotřebitel podpůrně argumentoval též 
právem na odstoupení od smlouvy pro podstatné 
porušení smlouvy ze strany prodávajícího ve smy-
slu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku, který stanoví, že 
„Podstatné je takové porušení povinnosti, o  němž 
strana porušující smlouvu již při uzavření smlou-
vy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala; v  ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.“ 
Důvodem podstatného porušení zde tedy bylo 
nedostatečné informování kupujícího o  rozsahu 
vad automobilu, protože kdyby kupující o těchto 
vadách věděl, nikdy by kupní smlouvu neuzavřel.
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O týden později však autobazar spotřebitele infor-
moval, že jeho odstoupení nebude brát na vědomí 
a smlouvu považuje za platnou. Autobazar argu-
mentoval tím, že vady zmiňované kupujícím jsou 
vady, které vychází z předchozího užívání vozidla 
a kupující byl na tyto vady v předávacím protokolu 
upozorněn, a to konkrétně tak, že byl srozuměn, že 
jednotlivé součástky se mohou s ohledem na stá-
ří a opotřebení automobilu blížit konci své život-
nosti a stav tachometru podle zjištění autobazaru 
neodpovídá skutečnosti. Prodávající tak argumen-
toval ustanovením § 2167 občanského zá-
koníku, tj. že se jedná o opotřebení 
věci způsobené jejím obvyk-
lým užíváním, na které se 
odpovědnost prodávají-
cího nevztahuje, jakož 
i ustanovením § 2170 
stejného předpisu, 
který stanoví, že prá-
vo z vadného plnění 
kupujícímu nenáleží, 
pokud kupující před 
převzetím věci věděl, 
že věc má vadu.

S  jednáním autobazaru se 
však spotřebitel nesmířil a  roz-
hodl se obrátit na naší spotřebitelskou 
poradnu. Naše organizace sepsala spotřebiteli 
výzvu prodejci. V  této výzvě jsme argumentovali 
tím, že spotřebitel nebyl ze strany prodávajícího 
dostatečně upozorněn na jednotlivé vady. Kupří-
kladu výfukový systém byl v  tabulce protokolu 
o  předání vozidla zcela nevyplněn, takže prodá-
vající kupujícího rozhodně na jakékoliv vady vý-
fukového systému neupozornil. Stejně tak u řízení 
prodávající informoval kupujícího pouze o tom, že 
řízení má vůli, ale servis psal vyloženě o vadném 

řízení. Na lambdasondy prodávající kupujícího ne-
upozornil vůbec. Rozhodně také není možné tvr-
dit, že řídící jednotka, katalyzátor a lambdasondy 
odpovídají běžnému opotřebení, pokud jsou ne-
funkční. S těmito argumenty tedy spotřebitel ape-
loval na prodejce, aby své stanovisko přehodnotil.

Asi po 2 týdnech přišla z  autobazaru odpověď. 
Autobazar sice i po naší výzvě odpověděl, že ná-
rok na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, 
přesto mu ale umožní vyměnit zakoupený auto-

mobil za jiný v obdobné cenové relaci a za 
obdobných finančních podmínek. 

Spotřebitele jsme informovali 
o  tom, že by mohl dále tr-

vat na odstoupení, nebo 
že může využít nabídky 

prodejce a  tím využít 
nabídky prodáva-
jícího a  uzavřít tak 
spor smírně. Spotře-
bitel využil nabídky 
prodávajícího. Tento 

případ tedy nakonec 
pro spotřebitele do-

padl dobře, doufáme, že 
s  novým vozem spotřebitel 

žádným obdobným problémům 
čelit nebude.

Pokud i vy máte podobný problém, pak se nevá-
hejte 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.

Lukáš Havel
odborný právní poradce 

SOS – Asociace, z. s., osobní poradna Praha
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Akce byla mimo jiné zaměřena na představení Sdruže-
ní obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Byla představe-
na její právní poradna, senioři byli informováni o tom, 
na koho se případně obrátit v případě reklamace, jak 
správně reklamovat zboží, jak se vyhnout podvodným 
prodejcům, dále jednání mající znaky diskriminace, 
odstoupení od smlouvy, nákupy přes internet a mno-
ho dalších. Besedy organizovaly ředitelka SOS – Aso-
ciace, z. s. Ing. Gabriela Zedníčková a odborná právní 
poradkyně Barbora Mitášová. Součástí besed bylo také 
rozdání letáků s informacemi, jak co řešit a s kontakty 
na příslušné organizace. 

Akce byla organizována Městskou policií Boskovice 
a  realizována ve spolupráci s  regionálním pracoviš-

těm BESIP, Jihomoravským krajem, Městem Boskovice, 
Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., Měst-
skou správou sociálního zabezpečení.

„Akce pro seniory“ se účastnilo kolem 100 seniorů. 
Zásluhou odpovědných pracovnic SOS – Asociace, z. s. 
měla beseda vysokou úroveň. Dárky a  odměny byly 
připraveny pro všechny přítomné seniory. Akce byla 
všemi hodnocena velmi kladně jako zdařilý a celospo-
lečensky prospěšný projekt. 

Účastníci akce děkují všem organizátorům, děkují za 
poskytnutou finanční podporu a  těší se na další spo-
lupráci a pomoc při preventivních akcích pro seniory.

redakce SOS – Asociace, z. s.

V listopadu se uskutečnila v Boskovicích v Domově pro seniory akce nazvaná:  „Akce pro seniory – Jsme vidět“. 

„AKCE PRO SENIORY – JSME VIDĚT“
V BOSKOVICÍCH

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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NAŠE AKCE V POSLEDNÍM 
ČTVRTLETÍ ROKU 2017

Projekt „Bezpečný střed pro seniory“  ÚMČ Brno –střed

Přednáška 
a beseda 
v Domově 
seniorů Příbor

Osvětové pátky 
v poradně  
SOS – Asociace, z. s.
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Přednáška v Mahenově 
knihovně Brno

Přednášky na VŠ 
obchodní a hotelové 
v Brně

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Ukázky z Vánočních trhů na BVV Brno, kde jsme 
informovali a radili spotřebitelům na téma 
bezpečných nákupů

Zahájení přednášek 
dalšího seriálu Senior 
Akademie

Přednáška  
ve Slavkově

Beseda na Gymnáziu 
Jiřího Wolkera Prostějov

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA



TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY z NAŠICH STRÁNEK

REKLAMACE DÍLA

· Dnes a denně se v poradnách SOS – Asociace, 
z. s. setkáváme s problémy, kdy se u koupené-
ho zboží vyskytne vada, a my se musíme obrátit 
na prodejce s  uplatněním reklamace. Jelikož je 
reklamace zboží získaného na základě kupní 
smlouvy poměrně častá, většinou ales-
poň zhruba víme, jak se zachovat. Jak je 
to ale v případě, kdy uzavřeme smlou-
vu o dílo a toto dílo má následně vady?

KONFERENCE O DVOJÍ KVALITĚ POTRAVIN V zEMÍCH EU

· Ve čtvrtek 5. října 2017 proběhla v prostorách galerie Černá Labuť v Praze zajímavá konference 
pořádaná organizací Spotřebitelské fórum. Akce nazvaná „Kvalita zboží a potravin: Má český 
spotřebitel na výběr?“ se věnovala zejména tématu dvojí kvality potravin v zemích Evropské 
unie. Za SOS – Asociace, z. s. na konferenci jako jeden z řečníků vystoupil vedoucí právník Mgr. 
et Mgr. Jan Hejtmánek.

ŽE JSTE O FINANČNÍM ARBITROVI JEŠTĚ NESLYŠELI? TO ASI 
NEBUDETE JEDINÍ

· Poskytovatel spotřebitelského úvěru si účtuje nedohodnuté úroky? Máte problém s vyplace-
ním stavebního spoření nebo životního pojištění? Anebo podobný problém s finanční institu-
cí? Pokud přemýšlíte, zda se obrátit na soud, Českou obchodní inspekci či na Českou národní 
banku, vězte, že existuje mnohem jednodušší a efektivnější řešení. Tím je řízení před finanč-
ním arbitrem.

INFORMOVANÝ A SVOBODNÝ SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM 
zDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

· Mnoho lidí v dnešní době stále ještě považuje za dané, že „pan doktor přece řekl…“ nebo „paní 
doktorka mi ale nakázala…“. Tento poměrně patrimoniální vztah ze strany lékařů tu také po 
desetiletí byl. V dnešní době je tato koncepce však poměrně 
zastaralá, a naopak současná právní úprava považu-
je vztah mezi lékařem a pacientem za rovnocenný, 
nebo se o to alespoň pokouší.

11

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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SPOTŘEBITELSKÉ zKUŠENOSTI

Spotřebitelská zkušenost:

Ráda bych všechny varovala před společností Love 
Home (LOVE HOME WOODFACE), objednala jsem si 
zboží, zaplatila, a ačkoli je již 2,5 měsíce po termínu 
dodání nedaří se mi z nich dostat ani zboží ani pení-
ze. P. Janů, který údajně společnost zastupuje (není 
uveden v obchodním rejstříku) zásadně nebere tele-
fon a nijak nereaguje.

Hana, Praha

Rada pro spotřebitele:

Při nákupu na internetu se spotřebitel bohužel 
může setkat s prodejcem, který neplní své povin-
nosti. Lze pouze doporučit, aby byl spotřebitel 
obezřetný a zjišťoval si informace o prodejci ještě 
před objednáním a zaplacením zboží. K tomu mo-
hou dobře sloužit Spotřebitelské zkušenosti do-
stupné na webu SOS – Asociace, z. s., popř. recenze 
zákazníků dostupné na internetu. Dále je vhodné 
neplatit za zboží dříve, než bude doručeno. Ideál-
ní variantou je objednat zboží na dobírku, přičemž 
spotřebitel za zboží zaplatí ve chvíli, kdy jej obdrží. 

Pokud se však spotřebitel dostane do situace, že 
objednané a zaplacené zboží nebylo doručeno, je 
vhodné písemně (doporučeně a  s  dodejkou) vy-
zvat prodejce k  doručení zboží v  dodatečné lhů-
tě. Pokud ani na tuto výzvu prodejce nezareaguje, 
může spotřebitel od smlouvy z  důvodu prodlení 
prodávajícího odstoupit a  požadovat vrácení za-
placené kupní ceny. Pokud prodávající peníze dob-
rovolně nevrátí, může spotřebitel využít institut 
Mimosoudního řešení sporů, které zprostředko-

vává Česká obchodní inspekce. Při mimosoudním 
řešení sporu je prodejce povinen spolupracovat 
a poskytnout součinnost potřebnou pro efektivní 
průběh řešení spotřebitelského sporu, nicméně 
Česká obchodní inspekce není oprávněna vydat 
vymahatelné rozhodnutí. Další možností je také 
vymáhat po prodejci zaplacenou částku v občan-
skoprávním soudním řízení. Tuto variantu je však 
nutné zvážit kvůli vynaloženému času a financím.

Bohužel, vymahatelnost práva v  případech pod-
vodných internetových obchodů je často velmi 
složitá. Proto nezbývá než opět apelovat zejména 
na prevenci, tedy na to, aby spotřebitelé interne-
tový obchod důkladně prověřili ještě před samot-
ným nákupem a zaplacením zboží.

Gabriela Brejchová,
odborná právní poradkyně  

SOS – Asociace, z. s.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Pomalu se nám blíží Vánoce a nastává čas bilancování a plánování dalšího roku. V této souvislosti 
bych se ohlédl za rokem 2017 a zejména poděkoval všem našich klientům, a to jak držitelům certifi-
kátu GOS, tak všem firmám, ve kterých jsem měl možnost školit spotřebitelské právo. Velice si vážím 
podnikatelů, kteří chtějí podnikat skutečně férově a mají zájem vůči svým zákazníkům spotřebite-
lům vystupovat poctivě, případně dělají i něco navíc. Právě tito podnikatelé, nejen že řešili, jak vyjít 
svým zákazníkům vstříc, ale zároveň se i chovat správně po právní stránce. Ti podnikatelé, kteří se 
snaží být slušní a ukazují nám, že naše činnost je nepostradatelná a má smysl, nás nabíjeli novou 
energií. Jedná se často o podnikatele, kteří se nestávají svojí činností nejbohatšími, ale dělají svoji 
práci s radostí a láskou.

I v roce 2018 se budeme snažit podporovat podnikatele, budeme držitelům certifikátu GOS pravi-
delně revidovat jejich obchodní podmínky a poskytovat zdarma ad hoc poradenství od advokáta 
na telefonu. Když se zamyslím nad cenou certifikátu GOS, která je nyní 5 000 Kč/12 měsíců, jedná se 
o službu velice levnou, oproti službám, které danému podnikateli poskytujeme. Máme zájem, aby si 
certifikát GOS a naše školení mohl dovolit doopravdy každý podnikatel. 

A co bych přál všem do nového roku? Aby každý potkával pouze slušné a férové podnikatele a pod-
nikatelům, aby měli jenom férové klienty. Z dlouholetých zkušeností víme, že ne každý spotřebitel, 
ale i podnikatel zná svá práva a povinnosti a právě proto jsme tu my, abychom pomohli, a děláme 
to rádi.

Krásné Vánoce a ještě lepší rok 2018, než byl ten současný.

Mgr. Pavel Prokop
advokát

GOS

A s o c i a c eG
a

ra
n

ce  O
c h r a n y  S p ot řeb

i te
le

SLOVO Mgr. PAVLA PROKOPA

Máte-li zájem o udělení značky GOS, kontaktujte nás prosím  
na e-mail: prokop@asociace-sos.cz, tel.: 724 914 921

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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SPOTŘEBITELÉ NÁS CHVÁLÍ

Vážený pane magistře,

možná si vzpomenete na naše setkání v kanceláři SOS – Asocia-

ce, z. s. v Novém Jičíně dne 20. 10. 2017. Diskutovali jsme spolu 

o našich problémech s nepoctivou aukční společností , která na zá-

kladě falšovaných podpisů na plné moci přes náš nesouhlas uza-

vřela smlouvu o dodávkách elektřiny s námi neznámou energetic-

kou společností . V nedávných dnech nás obě "podvodné" společnosti 

informovaly, že stornovaly obě sporné smlouvy a žádná plná moc 

neexistuje . Slíbila jsem Vám, že sdělím, jak celá kauza dopadla, 

tak to tedy činím. Jsme šťastni , že se nám podařilo napravit svou 

chybu a uspět ve sporu "bez ztráty kytičky". 

Děkuji Vám za Vaši podporu a pomoc  

a přeji Vám krásný předvánoční čas. Jarmila

Vážená organizace, 

velice děkuji za pomoc, kterou mi Vaši 
pracovníci poskytli. Řešil jsem spor 
se společností INNOGY Energie, s.r.o. 
a díky Vám jej nakonec zdárně dořešil.

Přeji Vám mnoho dalších úspěchů ve 
Vaší záslužné práci.

S vděčností  
Karel

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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JAK NÁS KONTAKTOVAT?

Naše bezplatné osobní poradny jsou rozmístěny po 
celé republice – najdete nás v Brně, Vyškově, Hodoní-
ně, Táboře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Al-
brechticích nad Orlicí, Novém Jičíně, Opavě, Olomouci, 
Prostějově, Šumperku, Velkém Meziříčí, Jihlavě, Bystřici 
nad Pernštejnem, Plzni, Zlíně a v Praze. Další informa-
ce o osobních poradnách najdete na našich webových 
stránkách www.asociace-sos.cz.

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

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

KDE NÁS NAJDETE

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

KDO NÁS PODPORUJE?

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

· Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
· 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
· Zlínský kraj
· E.ON

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

Znáte svá práva?
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Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ – Asociace, z. s.

NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI:

Ing. Gabriela zedníčková
vedoucí redakční rady

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek
vedoucí právník

Gabriela Brejchová
odborná právní poradkyně
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