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zranitelnosti, slabosti a někdy i naivity na-

ÚVODNÍ SLOVO
GERTY MAZALOVÉ
Vážení přátelé,
chtěla bych Vás i dnes seznámit s naší činností
za uplynulé tři měsíce. Stejně jako v minulých
letech jsme se věnovali hlavně prevenci v oblasti ochrany spotřebitelů před různými nástrahami, jako jsou klamavé a podvodné praktiky některých prodejců, kteří stále zneužívají

šich spotřebitelů. Právě z toho důvodu
jsme rádi, že máme možnost díky médiím
informovat spotřebitele o způsobech jejich obrany.

V Českém rozhlase Praha v programu
Zpravodajství jsme seznámili posluchače, jak je tomu s prodlouženými
zárukami na zboží a pojištění vad, probrali jsme témata telekomunikací, další měsíc jsme upozornili na „šmejdy“
a jejich praktiky po telefonu. V krajských vysíláních Českého rozhlasu
informujeme naše posluchače také
o novinkách v různých oblastech spotřebitelského práva.
V ČT24 jsme zmínili také zajímavé
téma, kterým jsou tzv. „kazítka“. TV
POLAR – Moravskoslezská regionální
televize v naší poradně natočila reportáž o placení kartou. V pořadu Události
České televize jsme opět prezentovali
nové praktiky podomních a telefonních prodejců.

Také s tiskem máme dlouhodobou dobrou spolupráci, např. v Právu byla publikována naše vyjádření k chystanému zákazu sjednávání spotřebitelských smluv po
telefonu, v Hospodářských novinách pak
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naše vyjádření ke kvalitě olivových olejů. Rovněž vý-

Rovněž je dobrou zprávou,

sledky našich průzkumů, které prováděli naše odborné

že i po zamítnutí naší žádos-

poradkyně a poradci, se postupně objevovaly v tisku,

ti o nové prostory sídla naší

některých našich akcí se přímo účastnili i novináři, např.

poradny v Olomouci (skon-

z Mladé Fronty Dnes, kteří vážili cestu až z Prahy.

čila nám původní doba pronájmu), kdy byla dána před-

S radnicí městské části Brno-střed jsme se společně

nost využití těchto prostor ke

účastnili Přednáškového cyklu – akce „Týden pro rodi-

komerčním účelům, se nám

nu“, kde jsme na přednáškách i besedách informovali

přesto podařilo zajistit nové

mladé rodiny, jak nakupovat bezpečné hračky i ostatní

prostory přímo v centru měs-

výrobky pro děti, na co si dát pozor a jak v případě po-

ta Olomouce (Nábřeží Přemy-

třeby hračky a jiné zboží reklamovat.

slovců 8, podrobnosti najdete
na našem webu: www.asoci-

Společně s Městskou policií Brno jsme se účastnili Ná-

ace-sos.cz), takže občané ne-

rodního preventivního dne, spojeného s doprovodnou

budou muset dojíždět do Pro-

výstavou v areálu MP Brno Riviéra. V panelové diskuzi,

stějova a budou mít odborné

moderované Mgr. Štěpánkovou, kde byl představen

právní

projekt Senior Akademie přímo jeho autorem, stráž-

v této poradně.

poradenství

přímo

níkem p. Luboslavem Fialou, jsem měla také možnost
vystoupení a představení naší organizace včetně její

Vedoucím našich osobních

činnosti nejen před našimi, ale také před zahraničními

bezplatných poraden v Olo-

hosty z jiných zemí EU.

mouckém kraji se stal Mgr.
et Mgr. Jan Hejtmánek. I tato

Na pozvání zástupkyně MPSV ČR jsme se zúčast-

skutečnost potvrzuje vysokou

nili akce „Mapování priorit seniorů JmK z pohledu

odbornost v našem poraden-

proseniorských institucí a organizací“, která se usku-

ství, na které si velmi zakládá-

tečnila na Krajském úřadě v Brně. I když nejsme pouze

me. Pevně věřím, že tomu tak

proseniorskou organizací a věnujeme se všem genera-

bude i nadále a že Vám bude-

cím, senioři jsou samozřejmě naší významnou spotřebi-

me vždy poskytovat kvalitní

telskou cílovou skupinou. Také zde byly velmi příznivě

poradenství.

přijaty naše připomínky, které budou sloužit jako podVaše

klad pro práci odborné platformy projektu stárnutí na
krajích.

Gerta Mazalová, předsedkyně
SOS – Asociace, z. s.

další strana
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PŘEDSTAVUJEME NAŠEHO
VEDOUCÍHO PRÁVNÍKA – Mgr. et Mgr. JANA HEJTMÁNKA

Narodil jsem se 10. dubna 1989 v Šumperku. Po maturitě na šumperském
gymnáziu v roce 2008 jsem tři roky studoval politologii a evropská studia
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté jsem nastoupil na navazující
magisterské studium politologie na Fakultě sociálních studií v Brně a zároveň na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Studium práv jsem
dokončil v květnu letošního roku. Už v roce 2013 jsem nastoupil na pozici
odborného právního poradce v SOS – Asociaci, z. s., kde jsem po dokončení právnického studia pokračoval v pozici vedoucího právníka na pobočce
v Brně. V roce 2013 jsem se oženil se svou tehdy již dlouholetou přítelkyní
a v září 2016 se nám narodila dcera Anička.

Ptáme se:

ve smyslu psaní složitých smluv, účasti na soudních jednáních apod., ale mě právě baví možnost
pomáhat lidem s konkrétními problémy.

Pracoval jsi pro SOS – Asociaci, z. s.
už jako student Právnické fakulty na
pozici odborného právního poradce.
Co Tě přivedlo k tomu, aby jsi zde přijal
práci i po ukončení studií?

Jaký jsi řešil zatím nejzajímavější
případ?
Za dobu, co pro SOS – Asociaci, z. s. pracuji, už

V SOS – Asociaci, z. s. pracuji už od roku 2013.

vím, že spousta problémů se stále opakuje. Přes-

Poté, co jsem dostal nabídku pokračovat v práci

to bych neřekl, že tyto případy nejsou zajímavé,

pro naši organizaci i po ukončení studia, jsem se

protože zajímavý je pro mě každý případ, kdy

chvíli rozmýšlel, protože nabídek práce pro práv-

můžeme klientovi pomoci s jeho problémem.

níky je v současné době poměrně hodně. Hlav-

Řešíme ale i kuriózní dotazy, např. včera nám při-

ním důvodem, proč jsem se nakonec rozhodl po-

šel e-mailem dotaz od spotřebitele, jestli může

kračovat v práci pro SOS – Asociaci, z. s., bylo to,

zamrazit nevykuchanou rybu i s vnitřnostmi. Ač-

že mě práce baví a mohu pomáhat konkrétním

koliv se nejednalo o právní dotaz, samozřejmě

spotřebitelům s jejich menšími i většími problémy. Nejedná se sice o „velkou“ právnickou práci
4

předchozí strana

jsme se mu pokusili pomoci☺.

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

Jaké chyby spotřebitelé nejčastěji
dělají? Z které oblasti prodeje je
nejvíce reklamací či stížností?

Komu bys práci v SOS – Asociaci,
z. s. doporučil? Jaké jsou potřeba
dovednosti?

Nejčastěji řešíme problémy s dodavateli energií,

Praxi u nás bych doporučil každému se zájmem

neuznanými reklamacemi, v letním období se

o spotřebitelské právo a kontaktní práci s klien-

často vyskytovaly dotazy na reklamace zájezdů.

ty. Požadujeme zejména vstřícný přístup k našim

Stále se objevují i problémy s prodejem zboží po

klientům, kterými jsou zejména senioři. Ohled-

telefonu a podomním prodejem.

ně právních znalostí si poradce sami zaučíme,
máme pravidelná školení, takže nejsou nutné
konkrétní rozsáhlé znalosti spotřebitelského

Co bys doporučil spotřebitelům, kteří
naletí nekalému prodejci?

práva, spíše všeobecný přehled v právu a zájem
o problematiku.

Každý případ je odlišný a zaslouží si individuální
přístup. Obecně bych poradil jen to, aby spotře-

Jaké máš plány do budoucna?

bitelé, ať už mají jakýkoliv problém, řešili tento
problém okamžitě a neodsouvali to na pozdější

Vzhledem k tomu, že jsem přijal nabídku pra-

dobu. V zákonech jsou totiž různé lhůty, jejichž

covat jako vedoucí právník pro SOS – Asociaci,

promeškání může být pro spotřebitele velmi ne-

z. s., bych teď rád nějakou dobu na této pozici

příznivé.

vydržel a pomohl naší organizaci ještě zlepšit už
tak kvalitní služby našim klientům. Od září otevíráme poradnu v nových prostorách v Olomouci,

Co musí uchazeč o pozici právního
poradce v SOS – Asociaci, z. s. splňovat
a na koho se může obrátit?

máme spoustu přednášek a besed, účastníme se
brněnského veletrhu REHAPROTEX, takže nedostatku práce se obávat opravdu nemusíme☺.

V naší organizaci máme na praxi vždy několik
studentů na pozicích odborných právních po-

Na dotazy odpovídal:

radců. Musí se v první řadě jednat o studenty

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek

právnických fakult. Dále je pro nás důležité, aby

vedoucí právník SOS – Asociace, z. s.

uchazeči měli zájem o problematiku spotřebitelského práva a o dlouhodobou spolupráci, protože naučit se vše potřebné chvíli trvá.

Dotazy pokládala:
Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS – Asociace, z. s.

další strana
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AKTUALITY & UDÁLOSTI
VELETRH REHAPROTEX
SOS – Asociace, z. s. se ve dnech
19.–22. 9. 2017 zúčastnila veletrhu
REHAPROTEX, kde naši odborní právní poradci radili spotřebitelům, jak je
to s prodejem zdravotních pomůcek,
léků, potravinových doplňků apod.
a také s případnými reklamacemi těchto výrobků. Již před několika lety jsme
rozšířili naše poradenství na spotřebitele – pacienty.

NÁRODNÍ PREVENTIVNÍ DEN
Ve dnech 19. a 20. září 2017 proběhl v areálu Městské policie Brno na Riviéře 1. ročník Národního preventivního dne.
Této konference se mimo mnoha jiných organizací účastnilo i Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Kromě
poradenství návštěvníkům konference jsme měli možnost
promluvit si i se zástupci ostatních organizací a navázat
užitečné kontakty do budoucna.

SOS – ASOCIACE, z. s.
OPĚT PROVÁDĚLA LETNÍ
PRŮZKUMY KAVÁREN,
RESTAURACÍ A CUKRÁREN
Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. se opět během letních měsíců vypravili do brněnských restaurací, kaváren,
cukráren, prodejen apod., aby se zde zaměřili na
dodržování příslušných norem v oblasti prodeje
nápojů, zmrzliny nebo nanuků. Více informací se
dozvíte v tomto čísle našeho čtvrtletníku v článku „Letní průzkumy“.

PŘEDNÁŠKY V RÁMCI
BRNĚNSKÝCH DNŮ PRO
SENIORY
V pátek 1. září naše brněnská por
adna Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace,
z. s. pořádala
přednášku na téma „Nekalé obchod
ní praktiky
podomních prodejců“, která byla
uskutečněna
v rámci akce „Brněnské dny pro sen
iory“ pořádané Statutárním městem Brno.
Termín další přednášky naleznete na
naší webové stránce www.asociace-sos.cz.

OT VÍRÁME NOVOU PORADNU V OLOMOUCI
Upozorňujeme spotřebitele, že bezplatná osobní
poradna v Olomouci nově sídlí na adrese:
Nábřeží Přemyslovců 8, Olomouc
(budova České pojišťovny, 4. patro, kancelář č. 410)
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PROJEKT SIEMENS 2017
Také v letošním roce jsme mohli zrealizovat charitativní projekt „Pomoc
s právním poradenstvím pro ohrožené skupiny“, který probíhal v období od ledna do července 2017 a to díky finanční podpoře společnosti
SIEMENS, s.r.o.

Společnost Siemens poskytla Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociaci, z. s. finanční podporu,
čímž podpořila charitativní projekt na pomoc těm,
kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní
situace a nemohou si pomoci sami.

hlediska v jejich
prospěch co nejlépe. Na druhé
straně jsme měli
za cíl zejména
prevenci, která je
klíčová a měla by
napomoci tomu, aby se lidé nedostávali do těchto
nežádoucích situací.
Projekt byl zaměřen na nepoctivé praktiky v rozporu s legislativou, a to především v souvislosti
s ohroženými skupinami obyvatelstva. V rámci
projektu bylo zrealizováno několik besed s cílem
prevence, ale i řešení konkrétních právních problémů. Účastníci měli možnost rovněž přímo na
místě využít odborných rad našich právních poradců.

Cílem projektu bylo na jedné straně pomoci těmto lidem a snažit se vyřešit jejich situaci z právního

Byly uskutečněny besedy například pro organizace: Centrum seniorských aktivit Brno (20 seniorů),
Klub křesťanských seniorů při MČ Brno-Kohoutovice (26 seniorů), Klub důchodců při ZO OS ECHO
Energetika Brno (120 seniorů), Klára Pomáhá
v centru Kociánka Brno – pro pečující osoby (15
osob)…

další strana
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Celkem jsme tedy mohli proškolit 184 osob a některým i individuálně poradit.

… a také pro Unii neslyšících v Brně – Tyflocentrum Brno (10 osob s těžkým poškozením zraku).

Senioři a zdravotně znevýhodněné osoby jsou
nejvíce ohroženou skupinou z hlediska nekalých
praktik prodejců. Naše pomoc v podobě osvěty,
případně poskytnutí rady či pomoci v oblasti spotřebitelského práva, je z řad handicapovaných lidí
velice kladně přijímána. Přednášena byla především témata jako bezpečné nakupování, reklamace, distanční smlouvy, jak se bránit před různými
klamavými, agresivními a podvodnými praktikami některých prodejců. Diskuse byly velmi bohaté
a zajímavé pro všechny zúčastněné strany.
Díky finanční podpoře společnosti SIEMENS,
s.r.o. mohlo být vytisknuto i mnoho propagačních letáků z oblasti ochrany spotřebitele, které
naleznete na našich webových stránkách: https://
www.asociace-sos.cz/brozury-a-letaky/.
Věříme, že naše besedy byly pro všechny zúčastněné přínosem a že napomohly ke zvýšení povědomí o spotřebitelských právech především
u těchto ohrožených skupin.
Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS – Asociace, z. s.
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LETNÍ PRŮZKUMY
I toto léto se odborní právní poradci SOS – Asociace, z. s. vydali na
průzkumy brněnských restaurací,
cukráren či kaváren. Stejně jako
v předchozích letech jsme se zaměřili na dodržování právních předpisů při prodeji točeného piva,
limonád a také balené a nebalené
zmrzliny. V období od začátku července do konce srpna 2017 naši
poradci provedli celkem 25 průzkumů.
To, že jsou průzkumy nejen zpestřením pracovní činnosti pro naše
poradce, ale i zajímavou a užitečnou činností, nám potvrzuje i zájem médií o tuto naši akci. Na jeden průzkum jsme se tak
vydali s redaktory z deníku MF DNES (článek si můžete přečíst i na našich webových stránkách), dalšího průzkumu se účastnila redaktorka z Českého rozhlasu. Jsme rádi, že můžeme
i touto cestou oslovit spotřebitele a informovat je o jejich právech.

Výsledky letních průzkumů musíme hodnotit pozitivně, jelikož jsme na mnoho významných
pochybení nenarazili. Pokud bychom se však přesto chtěli zaměřit na problémy, se kterými
jsme se setkávali nejčastěji, jednalo by se zejména o dvě věci. Při prodeji nebalené zmrzliny
(ať už kopečkové, nebo točené) se jednalo o chyby při vydávání dokladu o zakoupení zmrzliny,
dále při prodeji točeného piva nám byl několikrát natočen nápoj pod míru. Na reklamace ale
obvykle obsluha reagovala ochotně.
Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,
vedoucí právník SOS – Asociace, z. s.

další strana
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NÁKUP OJETÉHO

AUTOMOBILU

ANEB NEPOUČENÍ PRODEJCI
A NEPOUČITELNÍ KUPUJÍCÍ

koní, jakou má výbavu a zda má nejmodernější navigační sys-

V našich spotřebitelských poradnách se bohužel stále setká-

tomobil, je to právě nejčastěji popis zakoupeného vozu v kupní

tém, nicméně kvalitní kupní smlouva může kupujícímu ušetřit
dost peněz. Pokud totiž kupující reklamuje zakoupený ojetý au-

váme s problémy spotřebitelů při reklamacích zakoupených
ojetých automobilů z autobazarů. Přitom se pořád opakují ty
stejné chyby. Je skutečně šokující, co si někteří prodejci dovolí
ke svým zákazníkům, zároveň však někteří kupující přistupují ke
koupi ojetiny skutečně velmi nedbale. Přitom auto si nekupujeme každý den a vydáváme za něj mnohdy všechny své úspory.
Bylo by tedy na místě očekávat opatrnost a náležité uvážení.
Vidina ježdění vysněným automobilem však zřejmě některým
kupujícím zatemňuje mozky, čehož někteří prodávající umně
využívají. Pak se snadno stane, že přestože při obhlídce auta
sděloval prodejce zájemci o koupi, že auto je v perfektním
stavu, protože s ním německý důchodce jezdil pouze jednou
týdně do kostela a zpátky, tak ve smlouvě je automobil popsán
málem jako vrak, u něhož je s podivem, že ještě vůbec jezdí. No

smlouvě, na nějž se bude kupující ale i prodávající odvolávat.
Z hlediska právní úpravy se kupní smlouva řídí zákonem č.
89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. Pokud kupující kupuje automobil od profesionálního prodávajícího, aplikují se na kupní
smlouvu zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě včetně
ustanovení § 2165, které stanoví, že „kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Zákonná dvouletá záruka tedy platí
vždy, když kupující, který není podnikatelem, kupuje automobil
od prodávajícího podnikatele a je zcela lhostejné, zda se jedná o automobil nový či ojetý. V případě ojetého automobilu se
však strany mohou dohodnout, že se tato zákonná záruka zkracuje až na 12 měsíců dle § 2168 Občanského zákoníku. Není-li

a takový automobil se reklamuje opravdu špatně.

však takové dohody, platí zákonná dvouletá záruka. Prodávající

Sice je do jisté míry pochopitelné, že mnozí kupující se více než

vyskytnou. Není pravdivé tvrzení některých autobazarů, že od-

o podrobné prostudování kupní smlouvy, zajímají spíše o to,
kolik má automobil

tedy odpovídá za vady, které se na předmětu koupě v této lhůtě
povídají pouze za vady, které na voze existovaly již při převzetí
a že má skutečnost existence vady při převzetí kupující prokázat. Přesto se lze v praxi stále setkat s podobnými případy, kdy
někteří prodejci neváhají odkazovat v těchto svých závěrech na
právní úpravu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, protože si dodnes nepovšimli, že tento zákon byl již 1. 1. 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem.
Ještě podstatnější, než délka záruční doby je pro kupujícího to,
na co všechno se záruka vztahuje a na co nikoliv. Zákonná záruka se u použitých věcí totiž nevztahuje na vadu odpovídající
míře používání nebo opotřebení (§ 2167 písm. c) Občanského
zákoníku) a nevztahuje se ani na vady, o nichž kupující věděl,
nebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170 Občanského
zákoníku).
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Je-li automobil vadný, lze uplatnit práva z odpovědnosti za ta-

V takovém případě je třeba, aby kupující takovou smlouvu ne-

kovou vadu, tj. vůz reklamovat. Prodejce reklamaci v zákonné

podepsal a pokud možno prodávajícímu vysvětlil, že takto by

třicetidenní lhůtě (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele) buď

se slušný prodávající chovat neměl. Zda se přitom bude kupu-

vyhoví, nebo ji zamítne a v případě zamítnutí musí v souladu

jící držet eufemismů nebo svůj názor vyjádří pěkně od plic, je

se zákonem o ochraně spotřebitele poskytnout spotřebiteli pí-

na něm, je však třeba dát najevo, že kupující na takové prakti-

semné odůvodnění zamítnutí reklamace.

ky nepřistoupí. Jen tak lze dotlačit prodávající ke změně jejich
chování. Pokud totiž kupující přistoupí na to, že auto je určitě

Autobazary při zamítání reklamací argumentují různě, ale vět-

opravdu ve vynikajícím stavu, jak prodejce uváděl, ale že „se to

šinou se snaží zamítnutí odůvodnit výše uvedenými výjimka-

tak prostě dělá“, pak se vlastně zbavuje své zákonné ochrany.

mi zákonné záruky. Tvrdí tak například, že vada odpovídá míře

Automobil totiž pro uváděné vady nikdy úspěšně nevyreklamu-

používání vozidla. Je zřejmé, že pokud si kupující
zakoupí automobil, který má najeto 400 000
km, už asi bude vykazovat určité cha-

je, neboť prodávající snadno prokáže, že kupující
o dané vadě věděl, a tudíž se na ni dle § 2170
nevztahuje zákonná záruka. A z vysně-

rakteristiky, které jsou spojeny prá-

ného automobilu se tak snadno

vě s mírou jeho opotřebení, např.

může stát noční můra, která bude

omezení funkčností či nefunkč-

stát další desetitisíce za opravy,

ností některých mechanických

které měly být správně prove-

součástí vozidla, opotřebení

deny v rámci zákonné záruky.

čalounění apod. V případě
sporu o oprávněnost zamít-

Proto při koupi ojetého vozu

nutí reklamace z tohoto dů-

pamatujte nejen na to, že je

vodu má pak obvykle hlavní

třeba zvažovat cenu, vzhled

slovo znalec, který posoudí,

a výbavu vozu, ale také po-

zda reklamovaná vada odpo-

řádně číst smlouvu a ovlivňo-

vídala míře používání daného

vat při jejím uzavírání její ob-

automobilu či nikoliv.

sah. Smlouva je souhlasný projev
vůle, takže nic nebrání kupujícímu

Druhým

nejčastějším

argumentem

prodejců pro zamítnutí reklamace je to, že
kupující o vadě věděl. A tady právě spotřebitelé
nejčastěji narazí na svou nedbalost při uzavírání smlouvy.

navrhnout, aby ve smlouvě bylo např.
výslovně uvedeno, že vůz má skutečně najeto pouze tolik, kolik ukazuje tachometr, že vůz
je prodáván bez jakýchkoliv vad, kromě několika vyjmeno-

Kupní smlouva totiž obvykle obsahuje detailní popis předmětu

vaných, nebo že vůz nebyl havarován ani postižen záplavou

koupě buď přímo v textu smlouvy, nebo odkazem na přílohu

či zátopou. Pokud se takovým ujednáním prodávající brání, je

v podobě „protokolu o technickém stavu vozidla“ apod. Tomu

třeba se ptát, proč je nechce zanést do smlouvy, když tyto in-

je třeba věnovat náležitou pozornost a nepodepisovat smlouvu

formace o vozidle ještě před chvílí sám uváděl. Že by to snad

stylem „tady mi to podepište“.

nebyla pravda? Pokud prodávající argumentuje tak, že „takto se
to u nás dělá“ nebo, že „do smlouvy nelze nijak zasahovat“, pak je

Zákon nijak nezakazuje, aby prodávající kupujícímu prodal auto

třeba jej poučit o tom, že nemá pravdu a jít si koupit auto tam,

ve špatném technickém stavu, kupující musí ale být o tomto

kde si bude solidní prodejce stát za tím, co prodává a zákazník

stavu řádně informován. Pokud tedy prodejce nejdřív tvrdí, že

bude pro něj skutečným smluvním partnerem.

auto je v perfektním stavu a poté při uzavírání smlouvy předloží
kupujícímu k podpisu smlouvu s technickým popisem vozidla,

Přeji Vám mnoho úspěšně najetých kilometrů bez nehod

který uvádí, že z auta tečou všechny provozní kapaliny, motor je

a technických problémů!

prakticky na výměnu, stav tachometru neodpovídá skutečnosti

Mgr. Tomáš Palla

a auto pravděpodobně prodělalo havárii, pak je něco špatně.

vedoucí osobní poradny Praha

další strana
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PROJEKT SPOTŘEBITELsKÝ
OMBUDSMAN
Spotřebitelský ombudsman je systém, který díky ne-

Jakmile se případ dostane do naší poradny, tak se nej-

státním neziskovým organizacím, včetně SOS – Asocia-

prve odborní právní poradci snaží zkontaktovat podni-

ce, z. s. pomáhá spotřebitelům rychle, efektivně a bez-

katele a napomoci oběma stranám daný spor vyřešit.

platně se domoci svých spotřebitelských práv.

Jelikož je častým případem, že podnikatel nekomunikuje vůbec nebo mu nelze písemnosti doručit, napomáhá SOS – Asociace, z. s. s přípravou předžalobní
výzvy, popřípadě předá kontakt na advokáty, kteří by
spotřebitele zastupovali. Předně, ale jsou spotřebiteli
vysvětleny finanční a časové náklady a osobní názor
odborného poradce, který s ohledem na aspekty sporu
posoudí jeho smysluplnost.
Spotřebitelé se obracejí na SOS – Asociaci, z. s. spíše
sami nežli skrze živnostenské úřady. Počet takto zaznamenaných případů čítá za rok 2016 na 183 sporů.
Nejčastějšími problémy, které spotřebitele trápí, jsou
problémy z oblasti energií, a to v souvislosti s jejich do-

Realizace tohoto projektu proběhla pod záštitou Mini-

davateli, ale také zprostředkovateli dodavatelů energií

sterstva průmyslu a obchodu, zejména kvůli palčivému

a energickými aukcemi. Ačkoliv jsou agresivní a kla-

problému s nekalými obchodními prodejci na před-

mavé praktiky podvodných podnikatelů stále aktuální,

váděcích akcích. Ačkoliv problémům s předváděcími

jsou díky informovanosti spotřebitelů čím dál menší

akcemi ubývá, stále se objevují jiné a nové problémy

negativní dopady.

s nekalými podnikateli.
Takto nastavený systém je účinným nástrojem pro
Jak tedy mohou tohoto systému

ochranu spotřebitele v boji proti nekalým obchodním

spotřebitelé využít v praxi?

praktikám, respektive záchrannou sítí, jež spotřebiteli

První možností, jak se spotřebitelé mohou na tento
systém obrátit je přes kontaktní místa živnostenských
úřadů, které spolupracují a postupují tyto spotřebitelské spory nevládním neziskovým organizacím. Druhou
možností je, že se spotřebitelé na tyto organizace obrátí rovnou sami.
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umožní efektivní a bezplatnou ochranu jeho práv porušených nepoctivými podnikateli.
Lucie Kučerová
odborná právní poradkyně
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...poradíme Vám!

TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK MF DNES O NAŠICH LETNÍCH PRŮZKUMECH
RESTAURACÍ

·

Naše letní spotřebitelské průzkumy zaujaly i redaktory celostátního deníku MF DNES. Společně s jedním z redaktorů jsme se proto vydali na průzkum brněnských restaurací. Zajímavý článek z této akce, které se zúčastnili i tři z našich poradců, si můžete přečíst na našich webových
stránkách.

SOS – Asociace, z. s. A ČT: NOVÉ TAKTIKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ

·

Nových taktik podomních a telefonních prodejců, kterým se denně věnujeme v našich poradnách, si všimla i Česká televize. Na reportáž z hlavního zpravodajského pořadu Události se
můžete podívat na našich stránkách. Ve videu najdete i vyjádření našeho vedoucího právníka
Mgr. et Mgr. Jana Hejtmánka.

STORNO, NEBO ZMĚNA LETENKY?

·

V rámci seriálu článků s letní tematikou jsme se věnovali i cestování.
V článku zaměřeném na možnosti storna nebo změny letenky náš
odborný právní poradce Zdeněk Nevřivý píše o tom, za jakých
podmínek je možné letenku stornovat, i o tom, kdy může být
pro spotřebitele výhodnější změna letenky.

SOS – Asociace, z. s. A BLESK.CZ: POLITICI
ZUŘÍ KVŮLI HORŠÍMU JÍDLU V ČESKU.
ŠUNTY NÁS URÁŽÍ, ŘÍKÁ EXPERTKA

·

Velkým tématem se v letním období stala i kvalita potravin v České republice ve srovnání s jinými zeměmi
Evropské unie. K tématu se v článku na portálu Blesk.cz
vyjádřila i předsedkyně SOS – Asociace, z. s. paní Gerta
Mazalová.

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:
Mám velice špatnou zkušenost s CK Pantour. V hotelu Comfort
Corali beach*** byla špína, zápach, v hotelovém bazénu se koupali psi z ulice, povlečení a ručníky nikdo nevyměnil za celý pobyt,
v restauraci byly špinavé stoly, příbory a hrnečky, v pokojích lezli
šváby, v koupelně po sprchování byla po kotníky voda (neodtékal
odpad). Delegátka nic neřešila a odmítla zavolat manažera. Pro
několik turistů nebylo zajištěno ubytování. CK i po několika telefonátech do Prahy a slibů nezajistila žádnou nápravu. Většina turistů
podalo písemnou stížnost, ale marně.
Jana, Doksy – Kladno
Rada pro spotřebitele:
Po období letních dovolených se v našich poradnách vždy zvyšuje počet případů reklamací zájezdů. Jak v takovém případě
postupovat? Podle § 2537 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, lze vadu zájezdu reklamovat v případě, nemá-li
zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil (zejména
ve smlouvě) nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával. Není tedy pravdou, jak někdy tvrdí
cestovní kanceláře, že to, co není uvedeno ve smlouvě, nelze
reklamovat, případně že se pořadatel zájezdu zprostí odpovědnosti na základě ustanovení obchodních
podmínek či dalších
dokumentů. Problém
je podle zákona potřeba řešit primárně
na místě, někdy to však
bohužel k nápravě nevede.
Podle § 2540 občanského zákoníku poté platí, že
má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu (nejpozději
do jednoho měsíce od
skončení zájezdu), má zákazník právo na slevu z ceny
ve výši přiměřené rozsa-
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hu a trvání vady. Bohužel, skutečnosti rozhodné pro existenci
vady a případnou výši slevy musí prokazovat spotřebitel. Pokud
je konkrétní věc stanovena ve smlouvě (např. velikost pokoje,
vybavení pokoje, vzdálenost od moře), pak lze poměrně lehce
prokázat, že došlo k porušení smlouvy. Jinak je ale těžké jakékoliv porušení povinnosti pořadatele zájezdu prokázat. Dobré
vždy je, pokud spotřebitel předmětné skutečnosti může prokázat např. fotografiemi, nebo svědectvím ostatních účastníků
zájezdu. Pokud tomu tak není, je velice složité ve sporu uspět.
Výše případné kompenzace není nikde závazně stanovena.
Existuje ovšem nezávazný dokument (tzv. Frankfurtská tabulka slev), který je možné využít pro přibližné určení případné
kompenzace (k tomu více zde: https://www.asociace-sos.cz/
frankfurtska-tabulka-slev/). Při stanovení výše kompenzace je
nutno přihlížet například k rozdílu mezi cenou, kterou zákazník
zaplatil a reálnou cenou skutečně poskytnutých služeb, stejně
tak i k nákladům, které spotřebitel musel dodatečně vynaložit
(např. na náhradní ubytování). Výše slevy však, pokud se cestovní kancelář a zákazník nedohodnou, závisí zcela na úvaze
soudu.
V případě, že byla reklamace cestovní kanceláří zamítnuta
a kancelář ani nadále nebude přístupná jakékoliv dohodě, máte
možnost bránit se soudní cestou.
Toto řešení je ale náročné jak finančně, tak časově, a navíc je výsledek soudního sporu vždy nejistý. Doporučuji tedy zvážit, zda
do soudního sporu případně jít.
Alternativou, kterou bych doporučil, je možnost využít institutu
Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který nabízí
Česká obchodní inspekce (podrobnosti zde: https://www.
coi.cz/informace-o-adr/).
Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek
vedoucí právník
SOS – Asociace, z. s.
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SLUŽBY PRO PODNIKATELE
ŠKOLENÍ PODNIKATELŮ / GARANCE OCHRANY SPOTŘEBITELE – GOS
Jako Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. hájíme
práva spotřebitelů, přičemž se zároveň snažíme o podporu spotřebitelsko-podnikatelského prostředí, zejména narovnání vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli a o podporu férových obchodníků, kteří mají zájem a chtějí se
chovat ke spotřebitelům v souladu se zákonem.

Kromě školení podnikatelů dále poskytujeme podnikatelům možnost revize jejich obchodních podmínek
a ad-hoc poradenství advokáta v rámci značky GOS –
Garance ochrany spotřebitele.
Slýchám často názory, že stále více podnikatelů se odvrací od užívání značek kvality, kterých je na našem trhu více
než dost. 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. 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.
Cena za poskytnutí certifikátu GOS je od
5000 Kč/rok. Někomu se může zdát tato
cena mnoho, ale který advokát s našimi zkušenostmi by za tuto cenu připravil obchodní podmínky a ještě
celý rok poskytoval konzultace zdarma…

bit

ele

Garan

ře

ce

Za tímto účelem jsme pro podnikatele připravili sérii školení, zejména na témata spotřebitelských smluv, e-shopů
a řešení reklamací. Tato školení jsou sice placená, ale za
naprosto nákladové ceny, kdy školení vede náš spolupracující advokát Mgr. Pavel Prokop, který s naší organizací
spolupracuje již od dob studií. Právě propojením zkušeností dané problematiky, jak ze strany spotřebitele, tak ze
strany podnikatele v souvislosti se zkušenostmi s mnoha
soudních případů poskytuje podnikatelům velmi
kvalitní základ daných školení. Tato školení
rany Sp
h
c
ot
jsou určena nejen pro malé podnikatele,
O
ale i pro velké společnosti. V minulosti jsme realizovali školení například
pro KIKA nábytek, Parfumerie DOUGLAS, obuv DIECHMAN, CCC a další.
A s o c i a c e
Více informací o školeních naleznete
na našich stránkách https://www.
asociace-sos.cz/skoleni-podnikatelu/.

GOS

Mgr. Pavel Prokop
advokát

Nemáte-li ještě náš certifikát, případně chcete využívat jen některých služeb pro
podnikatele, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.
e-mail: prokop@asociace-sos.cz, tel: 724 914 921

další strana
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Členství v SOS – Asociace, z. s.
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem našim členům za podporu, neboť jen díky jim můžeme
dělat toliko prospěšnou činnost. Naše činnost je sice převážně realizována z dotací, kdy největší dotaci získáváme od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ale tato dotace má podmínku ve
spoluúčasti z vlastních zdrojů ve výši 32 %. Většina našich klientů jsou lidé s nižšími příjmy, kteří si
nemohou dovolit drahého advokáta, proto jim naše služby poskytujeme zcela bezplatně.
Naše činnost však není zaměřena jen na nízkopříjmové skupiny, ale na společnost jako celek, kdy
připomínkujeme zákony, snažíme se prosadit novelizace zákonů tak, aby byli všichni spotřebitelé dostatečně chráněni, dále vydáváme různé brožury a informujeme spotřebitele o aktuálních
nástrahách trhu.

STAŇTE SE NAŠÍM ČLENEM A POMOZTE NÁM CHRÁNIT SPOTŘEBITELE. JAKO ČLENOVÉ SI SAMI MŮŽETE ZVOLIT VÝŠI SVÉHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU,
ať už s ohledem na svůj příjem či hodnotu, kterou nám máte zájem přispívat.
Naši členové od nás získávají:
• Čtvrtletní magazín SOSák.
• Pravidelné informace o novinkách spotřebitelské problematiky.
• Pravidelné informace o našich veřejných akcích.
Máme za to, že naše činnost je společensky prospěšná.
Staňte se naším SYMPATIZUJÍCÍM ČLENEM, kdy si sami zvolíte, v jaké výši nám chcete
přispívat členský příspěvek http://www.asociace-sos.cz/clenstvi/.

SOS

s d r u ž e n í
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Můžeme ještě reklamovat vyrovnání
podlahy nebo je záruka jen 2 roky? Podotýkám, že jsme s firmou neměli uzavřenou
žádnou smlouvu.
Odpověď:
Záruka na stavební práce je 5 let, ovšem
kde není smlouva, těžko dokazovat, jak
měla podlaha vypadat.
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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
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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
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 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
Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek
vedoucí právník
Tereza Kleinerová
redaktorka
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