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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ

Vážení přátelé, 

začínáme rok 2018 a  doufáme, že tento rok 
bude pro nás i pro Vás minimálně stejně úspěš-
ný, jako byly ty předešlé. Mám radost z  toho, 
že naše články jsou publikovány v  mnoha ča-
sopisech a  novinách, naši odborníci jsou čas-
tými hosty v  rozhlasovém a  televizním vysílá-

ní, takto jste nás mohli nedávno sledovat 
např. v „Dobrém ránu“. Média nám velmi 
pomáhají v šíření informací a osvěty, která 
je nutná k preventivnímu vzdělávání spo-
třebitelské veřejnosti.

Naši spotřebitelé již chápou, že žádný zá-
kon nás úplně neochrání, je jenom na nás, 
abychom se stali rovnocennými partnery 
prodejců – podnikatelů, kteří musí pocho-
pit, že nejlepší a  nejlevnější reklamou je 
spokojený zákazník. Ten předává své zku-
šenosti s  prodejci svým známým, přáte-
lům, a rád se vrací tam, kde byl se službami 
spokojen. Počty spotřebitelů, kteří jsou již 
znalí svých práv, se každým rokem zvyšuje, 
je to i díky vzdělávacím programům, jako 
je např. Senior Akademie, která chrlí roč-
ně stovky proškolených spotřebitelů, pro-
gramy Jihomoravského kraje a Magistrátu 
města Brna, jako jsou projekty prorodinné 
politiky (Národní týden manželství), před-
náškové cykly pro seniory, projekty „Zdra-
vé stárnutí“ a  mnoho dalších, kterých se 
účastní i naše organizace. 

Při vyřazování dalšího ročníku absolven-
tů Senior Akademie obdržel náš lektorský 
tým opět cenu Lektor roku 2017/2018. 
Této ceny si velmi vážíme. Celý projekt zís-
kal cenu prevence kriminality měst a obcí, 
stal se také vítězem evropské ceny preven-
ce kriminality a je známý již v mnoha stá-
tech EU.
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Pravidelně se účastníme i Mezinárodních brněnských ve-
letrhů, v lednu to byl BVV GO REGIONTOUR Brno, v únoru 
jsme absolvovali SALIMU, kde jsme se účastnili společně 
s naší ředitelkou Ing. Gabrielou Zedníčkovou jako hosté 
též Mezinárodní konference.

Také v dalších krajích probíhají pravidelné osvětové akce, 
např. v Olomouckém kraji, v němž vede naši spotřebitel-
skou poradnu právník naší organizace, Mgr. Jan Hejtmá-
nek. Ten pravidelně vystupuje jako host v právní porad-
ně Českého rozhlasu Olomouc. Za naši organizaci se Mgr. 
Hejtmánek účastnil také setkání pracovní skupiny k nové 
evropské směrnici o  některých aspektech smluv o  pro-
deji zboží na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

V Královéhradeckém kraji probíhají pravidelná rozhlaso-
vá vysílání na téma spotřebitelské osvěty, kde přednáší 
náš odborný poradce Jan Černý, vedoucí osobních pora-
den v kraji.

Opět se ukazuje, že je to prá-
vě osobní kontakt se spotře-
bitelem, který je naprosto 
nezastupitelným a  velmi vý-
znamným faktorem v  oblasti 
ochrany spotřebitele. Zkuše-
nosti, které naše organizace 
získává při poskytování bez-
platného poradenství spotře-
bitelům v  našich poradnách, 
pak zúročujeme při našich dal-
ších činnostech ve prospěch 
spotřebitelů, zejména v  rámci 
našeho působení na legislati-
vu. O tato naše stanoviska mají 
zájem nejen sami zákonodár-
ci, ale opět také média. Tak-
to jsme např.  v  poslední době 
médiím sdělovali své stanovis-
ko k  věcnému záměru zákona 
o hromadných žalobách, k no-
vele zákona o cestovním ruchu 
a k mnoha dalším.

Dostáváme mnoho poděková-
ní a kladných ohlasů ze strany 
spotřebitelské veřejnosti, váží-
me si jich a  jsme rádi za tako-
váto vyjádření podpory. Veš-
kerou naši činnost děláme pro 
Vás, pro naše spotřebitele.

Vaše

Gerta Mazalová, předsedkyně  
SOS – Asociace, z. s.
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Jmenuji se Lucie Kučerová a narodila jsem se v Uher-
ském Hradišti, kde jsme také studovala gymnázium. 
Nyní studuji již třetím rokem Právnickou fakultu Ma-
sarykovy univerzity v Brně.

Můj největší koníček je cestování. Navštívila jsem 
již řadu zemí, přičemž nejdelší a nejzajímavější bylo 
putování po Číně, Mongolsku a Rusku. Ačkoliv ráda 
vycestuju za hranice naší republiky, také se ráda vra-
cím do mé rodné obce, Ostrožské Nové Vsi. To je pak 
spojeno s mým druhým koníčkem, což je folklor. Ka-
ždoročně se oblékám do tradičního kroje na různé 
příležitosti, jako jsou Slavnosti vína nebo Hody, kde 
si u cimbálové muziky velmi ráda zatančím a zazpí-
vám.

PŘEDSTAVUJEME NAŠI
ODBORNOU PRÁVNÍ PORADKYNI – LUCII KUČEROVOU

Jak dlouho pracuješ  
v SOS – Asociaci, z. s.? Baví tě tato 
práce a dala Ti něco do života?

Ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asocia-
ci, z. s. pracuji více než rok a práce mě stále 
moc baví. Jelikož mě od začátku studia zají-
má oblast občanského práva, je pro mě tato 
zkušenost velice obohacující. Navíc jsem se 
naučila daleko větší empatii a zjistila jsem, že 
mě práce, kde můžu pomáhat lidem, naplňu-
je. Vždy mě potěší, když se s problémem, se 
kterým spotřebitel přijde, dá ještě něco dělat, 
a já mu můžu pomoci. Často se však stává, že 
spotřebitel se svým problémem otálí a neřeší 
ho včas. V takových případech ne vždy doká-
žeme pomoci, aniž by se spotřebitel vyhnul 
sankci. 

Jaké případy se řeší nejčastěji?

Nejpalčivějším problémem, se kterým se ve 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, z. s. 
setkávám, je oblast energií. Pokud spotřebi-
tel vypovídá smlouvu o  dodávkách energií, 
kterou uzavřel distančně nebo mimo obvyk-
lé prostory pro podnikání, má možnost ještě 
15. den po zahájení dodávek tuto smlouvu 
vypovědět. Někteří dodavatelé však zákon 
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obchází a  za výpověď si různými způsoby 
účtují sankce. Dříve se v  hojném počtu jed-
nalo o tzv. LED žárovky, o kterých jsme psali 
na našem webu. Nyní se problematika pře-
sunula do sféry tzv. energetických aukcí, kdy 
spotřebitel podepíše plnou moc zprostřed-
kovateli a ten mu pak vybere „nejlepšího do-
davatele“. Opět je výpověď smlouvy spojena 
se sankcí. Pokud se spotřebitel dostane do 
takového problému, je nejlepší dostavit se na 
jednu z  našich osobních poraden, kde Vám 
tuto problematiku vysvětlí a  rádi pomůžou 
s řešením.

Jaký jsi řešila zatím 
nejzajímavější/nejkurióznější 
případ?

Každý případ je svým způsobem zajímavý, 
nicméně jednou při telefonickém poraden-
ství, se na druhé straně ozvala Policie ČR. Nej-
prve jsem se trochu zalekla, jestli jsem něco 
neprovedla, ale pan policista si chtěl jen ově-
řit, jak mají postupovat v případě podomního 
prodeje. Naopak nejkurióznější byl rozhodně 
případ, kdy spotřebitelka chtěla poradit s re-
klamací erotické pomůcky.

Jsi vedoucí sekce cestovní ruch.  
Co přesně je náplní tvé práce?

Jelikož je cestování mým koníčkem, zajímá 
mě také právní stránka věci. V rámci této sku-
piny píšeme články, brožury, letáčky a pořá-
dáme přednášky na toto téma. Každému, kdo 
rád cestuje, přijde vhod informace o  jeho 
právech, pokud dojde například ke  zpoždě-
ní letu, nebo když není spokojen s  kvalitou 

dovolené. Pokud čtenáře tato problematika 
zajímá, na našich stránkách najdou spoustu 
užitečných informací.

Jaké máš plány do budoucna?

Zatím přesně nevím, jaké oblasti se po ško-
le chci věnovat, jelikož jsem teprve ve třetím 
ročníku a spousta zajímavých odvětví práva 
je ještě přede mnou. Co vím ale jistě je, že se 
chci věnovat právu i po škole a nejlépe v za-
městnání, kde budu moci obhajovat zájmy 
slabší strany. 

Na dotazy odpovídala:
Lucie Kučerová

odborná právní poradkyně  
SOS – Asociace, z. s.

Dotazy pokládal: 
Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek
právník SOS – Asociace, z. s.
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AKTUALITY & UDÁLOSTI

SOS – Asociace, z. s.  
NA DALŠÍM ROČNÍKU  
SENIOR AKADEMIE

Pro SOS – Asociaci, z. s. je již příjem-
nou tradicí naše každoroční účast na 
úspěšném brněnském projektu Senior 
Akademie. Již dvanáctý ročník tohoto 
společného projektu Městské policie 
Brno, Statutárního města Brna a Jihomo-
ravského kraje začal již v  září loňského 
roku, první ze čtyř našich přednáškových 
bloků se uskutečnil v pondělí 4. prosin-
ce 2017, poslední se uskutečnil v měsíci 
březnu 2018.

PŘEDNÁŠKA V RÁMCI 

NÁRODNÍHO TÝDNE 

MANŽELSTVÍ

V únoru proběhla v naší poradně na 

Mečové přednáška s  tématem „Jak 

šťastně a spokojeně žít, jak se nezadlu-

žit a  vyhnout se klamavým a  agresiv-

ním praktikám při nákupech“. Beseda 

s prezentací, kterou vedli naši odbor-

ní právní poradci, proběhla v  rámci 

Národního týdne manželství, ke kte-

rému se již podruhé připojilo i město 

Brno.

SOS – Asociace, z. s. nA BVV
SOS – Asociace, z. s. na Veletrhu Salima

Ve dnech 27. února až 2. března 2018 pro-
běhl na brněnském výstavišti mezinárodní 
potravinářský veletrh SALIMA. Na našem 
stánku jsme opět poskytovali individuální 
poradenství spotřebitelům, rozdávali letáčky 
a  jiné informační materiály k  problematice 
nákupu potravin.

SOS – Asociace, z. s. na Veletrhu  
GO s REGIOnTOUR

Ve dnech 18. až 21. ledna 2018 proběhl na br-
něnském výstavišti Veletrh REGIONTOUR, 
který byl hlavní prezentační platformou po-
tenciálu cestovního ruchu v  regionech Čes-
ké republiky. Na tomto veletrhu naši poradci 
opět zodpovídali všechny dotazy týkající se 
problematiky reklamace zájezdů, zpoždě-
ných letů, cestovního pojištění apod.
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Předměty studia jsou orientovány na téma-
ta kriminálních, pořádkových, dopravních 
nebo požárních rizik a dalších, která seniory 
v současné společnosti ohrožují. V průběhu 
uplynulých deseti let se vzdělávací témata 
rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují in-
formovanost seniorské veřejnosti v proble-
matice spotřebitelské, zdravotní, sociální, 
psychologické, či finanční. Odborní lektoři 
pomáhají posluchačům orientovat se ve 
složitých životních situacích.

Základní program, kterého se účastníme 
již řadu let společně s  naším partnerem 
(Městskou policií Brno) se orientuje na pro-
blematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“, a to hlav-
ně různých podvodných prodejců, kteří 
používají klamavých i  agresivních praktik 
při jednání a nabídkách svého zboží nebo 
služeb.

V tomto roce jsme ve spolupráci s MP Brno 
měli celkem 9 hodinových přednášek na 
různá témata, např. Telekomunikace, Re-
klamace, Podomní prodeje a  jejich rizika, 

Potraviny, Nákupy a slevy, Bydlení a nájmy, 
obecně o  podvodných praktikách a  jak se 
před nimi bránit, Distanční smlouvy, rozdíly 
mezi nákupy v kamenných obchodech a in-
ternetových, Cestovní ruch a  letecká do-
prava, druhy pojištění, na co máme právo 
v restauračních zařízeních, obrana proti ne-
vyžádané reklamě a  mnoho dalších infor-
mací. Po každé hodině následovala diskuze 
s účastníky, otázky a odpovědi na různá té-
mata.

První přednáškovou hodinu seznámila naše 
předsedkyně Gerta Mazalová přítomné po-
sluchače s historií SOS – Asociace, z. s. a ze-
jména s  činností naší organizace. Druhou 
prezentaci na téma nejčastějších problémů 
spotřebitelů si připravil právník SOS – Aso-
ciace, z. s. Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Jeho 
vyprávění na téma změny dodavatelů ener-
gií a energetických aukcí posluchače velmi 
zaujalo a  přineslo i  zajímavou diskuzi na 
toto téma. Jako poslední vystoupil v tomto 
přednáškovém bloku odborný právní po-
radce Josef Doubek, který se věnoval pro 

X I I .  R O Č N Í K  
S E N I O R  A K A D E M I E
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seniory velmi zajímavému tématu Spotře-
bitel pacientem.

Přednášky jsme zakončili anketou s  tajen-
kou, které se účastnili všichni přítomní. Vy-
losovaných 10  účastníků obdrželo drobné 
ceny. Potěšil nás velký zájem všech účast-
níků, kteří nám kladli mnoho otázek, které 
jsme na místě zodpovídali. 

Projekt Senior Akademie je již známý nejen 
u nás, ale i mimo ČR, což samo o sobě svěd-
čí o jeho kvalitě. 

Děkujeme Městské policii Brno za pozvá-
ní k účasti na projektu a těšíme se na další 
spolupráci.

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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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 rozhodli 
Vás o úspěšně vyřešených případech informovat v našem seriálu článků.

POJIŠTĚNÍ ASISTENCE NECHALO 
SPOTŘEBITELE NA HOLIČKÁCH

Na naši osobní poradnu v Praze se obrátil spotře-
bitel s prosbou v poměrně netypickém případu.
V srpnu 2017 se spotřebitel vydal s celou rodinou 
na dovolenou do Chorvatska. Přes cestovní kance-
lář si zajistil ubytování a  stravu, na cestu se však 
vydal svým osobním automobilem. Protože auto-
mobil nebyl zcela nový a na cestách se může stát 
ledacos, sjednal si pro tyto účely u jedné z větších 
pojišťoven na našem trhu pojištění technické asi-
stence pro případ „poruchy, dopravní nehody, odci-
zení automobilu či chyby řidiče“.

Dovolená se spotřebiteli a  jeho rodině vydařila, 
nicméně při zpáteční cestě došlo na chorvatské 

dálnici k tomu, že autu se rozsvítila kontrolka do-
bíjení. Spotřebitel zastavil na nejbližším odpočí-
vadle a  po krátké prohlídce dospěl k  závěru, že 
se jedná o  poruchu automobilu, jež nedovoluje 
pokračovat v  další jízdě domů. Spotřebitel uklid-
nil manželku i děti, že se nic neděje, neboť sjednal 
pojištění právě pro tyto případy a zavolal na linku 
pojišťovny. Pracovník zákaznické linky spotřebite-
li sdělil, že má s  rodinou vyčkat na místě, že mu 
bude zajištěn smluvní odtah do servisu a násled-
né ubytování pro všechny přepravované osoby. 
Spotřebitel tedy ve čtyřicetistupňovém vedru 
s  celou rodinou čekal od cca 13. hodiny odpole-
dní na sjednanou službu. Když se delší dobu nic 
nedělo, volal znovu několikrát na zákaznickou lin-
ku pojišťovny a byl opětovně ujišťován o tom, že 
asistence je řešena a že má vyčkat na místě a nic 
nepodnikat. Po několikahodinovém čekání byl po 
20. hodině večer spotřebitel osloven pracovnicí 
zákaznické linky pojišťovny s omluvou a sdělením, 
že odtah ani náhradní ubytování pojišťovna ne-
dokáže v danou chvíli zajistit, neboť v ten den je 
velmi mnoho pojistných událostí, odtahové služ-
by jsou přetíženy a  chorvatský smluvní partner 
sdělil pojišťovně, že v  dané chvíli nemá kapacitu 
na zajištění služby pro spotřebitele. To byl pro spo-
třebitele značný šok, neboť v důsledku spoléhání 
se na služby pojišťovny zbytečně ztratil mnoho 
hodin. Spotřebitel tedy následně začal jednat sám 
a zajistil si přes cestovní kancelář, která zajišťovala 
v Chorvatsku spotřebiteli a jeho rodině ubytování, 
odvoz manželky a dětí autobusem domů. Sám pak 
zůstal u nepojízdného automobilu až do 15. hodi-
ny následujícího dne, kdy nepojízdný vůz naložila 
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odtahová služba z ČR, kterou si spotřebitel zajistil 
sám. Jednalo se dokonce o  smluvního partnera 
dané pojišťovny. Náklady na odvoz osob a odtah 
vozidla činily celkem cca 37.000 Kč. 

Spotřebitel následně uplatnil náklady na odvoz 
a  odtah u  pojišťovny. Jaké však bylo jeho pře-
kvapení, když mu pojišťovna sdělila, že dle jejich 
pojistných podmínek mělo být auto odtaženo do 
nejbližšího servisu a teprve pokud by servis nedo-
kázal opravu provést ani do pěti pracovních dnů, 
mohlo být odtaženo do ČR. S ohledem na to po-
jišťovna sdělila spotřebiteli, že mu poskytne 
pouze částku ve výši cca 6.000 Kč, ne-
boť ta odpovídá limitu pojistné-
ho plnění stanoveného jejími 
pojistnými podmínkami 
pro odtah vozidla v  za-
hraničí do nejbližšího 
servisu. Zbytek uplat-
něné částky pojišťov-
na plnit odmítla.

S  tím se spotřebitel 
odmítl smířit a  ob-
rátil se na naší spo-
třebitelskou poradnu 
o radu a pomoc. Naše 
organizace pomohla 
spotřebiteli sepsat vý-
zvu pojišťovně, v níž jsme 
vyšli z pojistných podmínek 
pojišťovny a  dospěli k  jedno-
značnému závěru, že spotřebiteli 
jím požadované peníze náleží. Pokud 
by totiž byla pojišťovnou skutečně zajištěna 
asistenční služba tak, jak bylo sjednáno, jistě by 
nebyl problém, aby byly dodrženy podmínky sjed-
naného pojištění, tj. aby byl realizován odtah do 
nejbližšího servisu a odtah do ČR jen tehdy, pokud 
by servis potvrdil, že vozidlo není ve sjednané lhů-
tě opravitelné. Pojišťovna však pojistnou smlouvu 
sama nesplnila a po několika hodinách čekání sdě-
lila spotřebiteli, že mu v daném okamžiku pomo-
ci prostě nedokáže. Tím došlo k porušení smluvní 
povinnosti ze strany pojišťovny. Částka 6.000 Kč, 
kterou pojišťovna spotřebiteli vyplatila, sice od-

povídala limitu pojistného plnění stanoveného 
pojistnými podmínkami pro odtah vozidla v  za-
hraničí, ale tento limit byl aplikovatelný pouze za 
situace dodržení pojistných podmínek ze strany 
pojišťovny. V situaci, kdy sama pojišťovna smlou-
vu porušila, postupoval spotřebitel zcela logicky 
taktéž již mimo rámec sjednané smlouvy a nechal 
auto odtáhnout rovnou do ČR. V danou chvíli už 
se ale nejednalo o  poskytování pojistného plně-
ní dle pojistné smlouvy (plnění koneckonců ani 
neposkytovala sama pojišťovna), proto nebylo 
možno aplikovat limit pojistného plnění. Částka 

uplatněná klientem mu tedy náležela z titu-
lu náhrady škody za porušení sjedna-

né smluvní povinnosti, nikoliv ze 
smlouvy samotné.

Pojišťovna si ještě se spo-
třebitelem vyměnila 
několik stanovisek, ale 
když pochopila, že 
spotřebitel je právně 
poučen naší organi-
zací a  že si za svými 
nároky jednoznačně 
stojí a  je odhodlán 
se jich domáhat třeba 

i soudní cestou, nako-
nec ustoupila a spotře-

biteli požadované pe-
něžní prostředky vyplatila. 

Pokud i vy máte podobný pro-
blém, pak se neváhejte obrátit na 

naši organizaci. Z  uvedeného příběhu 
našeho spotřebitele je vidět, že se to vyplatí. 

V  bezplatných osobních spotřebitelských porad-
nách SOS – Asociace, z. s. můžete svůj problém 
bezplatně konzultovat s  našimi vyškolenými po-
radci, kteří se budou snažit Vám při řešení Vašeho 
spotřebitelského problému maximálně pomoci.

Mgr. Tomáš Palla 
vedoucí osobní poradny Praha  

SOS – Asociace, z. s.
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Poplatky za platbu kartou jsou evropskými naříze-
ními regulovány již od roku 2015, kdy mohla být 
výše poplatku maximálně ve výši nákladů, které 
platbou kartou vznikly. Proto již přirážku v podo-
bě účtování za platbu kartou většina podnikatelů 
nepožadovala a  poplatky rovnoměrně zahrnula 
do cen zboží a  služeb. Nicméně někteří podni-
katelé, jako například malé obchody, některé re-
staurace, cestovní kanceláře a benzinové pumpy 
si poplatek účtovali. Poplatky byly účtovány větši-
nou v rozmezí 0,5–3 % z ceny a postupem času se 
snižovaly, tudíž se nepředpokládá, že by se tímto 
opatřením ceny zvyšovaly.

I když je poplatek za platbu kartou účinností zá-
kona o  platebním styku zakázán, máme od spo-
třebitelů informace, že toho někteří podnikate-
lé zneužívají a  stále poplatky účtují. Co má tedy 
spotřebitel dělat, pokud je mu poplatek za platbu 
kartou naúčtován?

Pokud je poplatek naúčtován, jedná se ze stra-
ny podnikatele o  bezdůvodné obohacení. Dle 
vyjádření ministerstva financí může spotřebitel 
požadovat vrácení poplatku buď přímo od pod-
nikatele, dále v rámci mimosoudního řešení spo-
třebitelských sporů u  České obchodní inspekce 
nebo se může obrátit na soud.

Mimo zákaz účtovat poplatek za platbu kartou 
přichází zákon také s  důkladnějším ověřováním 
v případě přihlašování do internetového bankov-
nictví nebo nákupů přes internet nebo rychlejší 
vyřízení reklamace u banky.

Poslední radou na závěr je, že jestliže se jako spo-
třebitel setkáte s takovým poplatkem, tak jej ne-
plaťte, jelikož je neoprávněný.

Lucie Kučerová 
odborný právní poradce 

SOS – Asociace, z. s.

P o p l a t k y  z a  p l a t b u  k a r t o u 
A N O  č i  N E ?
Dnem 13. ledna 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 370/2017 Sb. o platebním styku, který navazuje 
na evropskou směrnici o platebních službách PSD2. Tento zákon přinesl řadu novinek, nicméně pro 
spotřebitele je významnou změnou zákaz účtování poplatků za platbu kartou.

11

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

DALŠÍ STRANA



12

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

SOS – Asociace, z. s. se letos jako každým ro-
kem účastnilo brněnských veletrhů a  díky 
vstřícnosti vedení BVV Brno se zcela jistě bude 
účastnit dalších veletrhů i nadále.

Hned začátkem roku jsme se účastnili Mezinárod-
ního veletrhu cestovního ruchu, GO a  REGION-
TOUR ve dnech 18.–21. 1. 2018, kde jsou oba vele-
trhy největší národní prezentací cestovního ruchu 
v ČR. Pro informaci uvádíme, že souběžně s obě-
ma veletrhy zde probíhal také Festival krajových 
specialit a  regionální potraviny RegFoodFest, 
mezinárodní soutěž Gastro Junior Brno – Bid-
vestCup a GO kamera – festival cestovatelských 
filmů, fotografií a publikací.

Naši poradci u stánku č. 149 v pavilonu P poskyto-
vali poradenství a informace všem návštěvníkům, 
a  to v oblasti cestovního ruchu, reklamací, pojiš-
tění apod. Na veletrhu jsme měli možnost oslovit 
velké množství spotřebitelů, kteří se tak dověděli 
také to, kde všude nás najdou v našich osobních 
bezplatných poradnách po celé ČR.

Mezinárodní veletrhy SALIMA – MBK – INTECO 
– VINEX a EmbaxPrint jsou největší středoevrop-
skou platformou pro potravinářský, obalový a tis-
kařský průmysl a pro nás bylo ctí se těchto veletr-
hů jako jejich partner účastnit.

Rovněž jsme využili pozvání na FOOD FORUM 

– Mezinárodní konferenci SALIMA 2018, kde 
přednášeli vedle ministra zemědělství ČR, Ing. Ji-
řího Milka, také ministr zemědělství Rumunska 
nebo Slovenska, představitelé Evropské federace 
potravinářského a  nápojářského průmyslu, z  ČR 
pak za Potravinářskou komoru vystoupil Ing. Miro-
slav Toman, CSc., a za Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR hovořila Ing. Marta Nováková. 

Na Mezinárodní konferenci v  diskuzi vystoupila 
naše předsedkyně Gerta Mazalová, která krátce 
představila naši organizaci a její význam při vzdě-
lávání našich spotřebitelů a  kultivaci podnikatel-
ského prostředí. Upozornila na to, že většina dneš-
ních spotřebitelů jsou již vzdělaní, zboží si vybírají, 
sledují složení potravin, záruční doby, trvanlivost 
apod. Upozornila však též na to, že také ceny po-
travin a zboží obecně jsou nezanedbatelným fak-
torem při výběru. Poukázala na množství značek, 
které jsou i  pro některé odborníky složité, jejich 
množství spotřebitele většinou zahlcuje a  zby-
tečně mate. Bohužel legislativa sama o  sobě vše 
nevyřeší, kontroly dozorových orgánů jsou u nás 
velmi časté a precizní, ovšem na veškeré dováže-
né zboží nemohou stačit. My učíme spotřebite-
le vybírat potraviny zdravé, bezpečné a  kvalitní. 
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radilo na brněnských veletrzích…

Bohužel kvalitní výrobky např. biopotraviny, jsou cenově 
mnoha spotřebitelům, zejména seniorům nedostupné. Je 
hlavně na podnikatelích, aby neprodávali výrobky nekvalit-
ní či dokonce nebezpečné. Odsoudila též tzv. dvojí kvalitu 
výrobků, zejména potravin v rámci EU. Podnikatelé by měli 
znát heslo: Spokojený spotřebitel = nejlepší a nejlevněj-
ší reklama prodejce!

Stánek s  číslem 039 jsme měli také na dalším veletrhu 
SALIMA v pavilonu A1, kde se na nás obraceli návštěvníci 
a žádali o poradenství a rady, jak např. rozpoznat škodlivá 
„éčka“ v potravinách, jak je tomu s odstoupením při naku-
pování potravin přes internet, jak správně číst etikety na 
potravinách. Mnoho dalších dotazů na porušování zákona 
ze strany podnikatelů jsme zodpovídali u našeho stánku.

Celkově se domníváme, že naše spolupráce s vedením br-
něnských veletrhů je oboustranně výhodná a pro návštěv-
níky je velkým přínosem v oblasti informací a vzdělávání ve 
spotřebitelském světě!

Redakce  
SOS – Asociace, z. s.
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TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH DOMECH

· Spotřebitelé se na nás často obracejí s dotazy ohledně rozúčtování plateb za teplo v bytových do-
mech. Při vytápění hodně záleží na poloze bytu a na tom, zda jsou sousední byty přetápěné, nebo 
naopak studené. Velkou roli hraje i  to, že se části spotřebitelů v poslední 
době podstatně změnily platby, což je způsobené novou právní úpra-
vou. 

K POTŘEBNOSTI PRÁVNÍ ÚPRAVY 
HROMADNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ŽALOB

· Poznámky SOS – Asociace k tomuto té-
matu naleznete v tomto článku na 
našich webových stránkách.

POZOR NA TELEFONÁTY ZA ÚČELEM „KONTROLY ENERGIÍ“

· SOS – Asociace, z. s. zaznamenává v  rámci svého bezplatného poradenství pro spotřebitele stále 
častěji nekalé praktiky některých dodavatelů energií či pořadatelů tzv. energetických aukcí při oslo-
vování spotřebitelů a  nabízení svých služeb. V  poslední době jsme se několikrát setkali s  tím, že 
dodavatel se snažil zneužít názvu oficiálních institucí, nebo alespoň vyvolat dojem, že není podni-
katelem, ale jakýmsi „kontrolorem energií“ či „servisem pro spotřebitele“. Spotřebitele proto chceme 
varovat, aby takovým praktikám nenaletěli.

SPOLEČNOST UPC ROZESÍLÁ UPOMÍNKY K PROMLČENÝM 
POHLEDÁVKÁM

· V  poslední době se na naši organizaci obrátilo několik spotřebitelů s  tím, že jim společnost UPC 
Česká republika, s. r. o. zaslala upomínku k neuhrazené pohledávce. Jelikož si tito spotřebitelé ne-
byli vědomi jakýchkoliv svých dluhů vůči této společnosti, až po komunikaci se společností UPC 
se spotřebitelé dozvěděli, že se jedná o staré již promlčené pohledávky (např. z  let 2013 a 2014), 
přičemž společnost UPC vyžaduje jejich úhradu pod možnou sankcí přerušení poskytování služeb 
a odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé si nejsou jisti, jak takovou situaci řešit a jak dále postupovat, 
aby společnost UPC nepřikročila k omezení služeb nebo jejich úplnému ukončení.

NEKALÁ PRAKTIKA – PRAVIDELNÝ ODBĚR HOLÍTEK

· Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. zaznamenává stále mnoho spotřebitelských stížností 
týkajících se telefonických nabídek vykazujících různé nekalé obchodní praktiky. V poslední době 
vedou nabídky holicích strojků a holítek.
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RADÍME SPOTŘEBITELŮM

Spotřebitelská zkušenost:

Vážení, 

Vymáhací agentura po mě opakovaně vymáhá okamžité 
zaplacení „dluhu“ (453 Kč), který jsem bankovním převo-
dem zaplatila již při jejich první výzvě, a  to dne 12.  pro-
since 2017. Na mé informace o  platbě a  výzvy, aby si 
zkontrolovali účetnictví a doručenou korespondenci ode 
mne, nikdo nereaguje. Výzvy od vymáhací agentury ne-
jsou zasílány doporučeně a jsou adresovány na nespráv-
né jméno. Ač jsem se poměrně dosti poučila na webových 
stránkách o podobných situacích, stejně si nevím rady, co 
dělat, a prosím o pomoc.

Vymáhací agentura hrozí právními kroky – nemám před-
stavu čím konkrétně? Co mě hrozí, nevyhovím-li? Z webu 
jsem získala dojem, že exekuci může nařídit mnoho růz-
ných subjektů. Dotázal by se mne soud před projednává-
ním či nařízením exekuce na validitu obvinění? Je možné 
ty nekončící výzvy kvalifikovat jako vydírání? Jak se brá-
nit? Nebo nedělat vůbec nic?

Alena P.

Rada pro spotřebitele:

Vážená paní, 

odpovídám na Váš dotaz ohledně vymáhání neexistují-
cího dluhu vymáhací agenturou.

Na společnosti zabývající se vymáháním pohledávek 
máme od spotřebitelů poměrně mnoho negativních 
zkušeností. Bohužel komunikace s  těmito společnost-
mi je vždy obtížná. Pokud by po Vás chtěl věřitel skuteč-
ně nějakou částku právně vymáhat, muselo by nejprve 
proběhnout řádné soudní řízení, o němž byste jedno-
značně byla několikrát informována (problém může 
nastat jen v  případě, pokud se osoba nepohybuje na 

adrese svého trvalého pobytu). Exekuci je možné na-
řídit jen na základě tzv. exekučního titulu (viz § 40 zá-
kona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu), kterým je ve 
spotřebitelských sporech téměř výhradně rozhodnutí 
soudu. Pokud jste si tedy jistá, že jste dlužnou částku 
uhradila, nemusíte se exekuce obávat.

Ohledně obrany proti neoprávněnému vymáhání po-
hledávek obecně platí, že bych nejprve doporučil kon-
taktovat samu vymáhací společnost. Pokud tento krok 
nepovede k nápravě, je možné kontaktovat Českou ob-
chodní inspekci (zde: https://www.coi.cz/podatelna/) 
kvůli podezření z agresivní obchodní praktiky ve smys-
lu § 5b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
Případně je možné podat podnět Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (zde: https://www.uoou.cz/elektronic-
ka-podatelna/os-1007/p1=1493) pro porušení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek
vedoucí právník SOS – Asociace, z. s.
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PŘÍPRAVA NA GDPR PRO PODNIKATELE

KdE nAjdETE VícE InfORmAcí?

Podívejte se na stránky www.kp-partners.cz a https://www.i-poverenec.cz/  
nebo napište email prokop@kp-partners.cz či zavolejte na číslo +420 724 914 921
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SPOLU S  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ KU-
BEČKA & PROKOP, ADVOKÁTNÍ KANCE-
LÁŘ, s. r. o.

Každý dnes řeší, zda je povinen se připra-
vovat na GDPR, co to pro podnikatele bude 
přinášet, určitě to bude velice drahé, atd. 
GDPR není zas až tak velikým strašákem, 
jak se může na první pohled zdát, či se ob-
čas na sociálních sítích či médiích prezen-
tuje. 

Co je vlastně zapotřebí pro GDPR udě-
lat? Níže uvádíme krátký návod: 

• GAP analýza stávající situace (zjištění 
vstupů, toků, nakládání, ukládání a  vý-
stupů osobních údajů a dále právní dů-
vod každého druhu zpracování osob-
ních údajů, případná potřeba zajištění 
pověřence DPO)

• Návrh správných řešení a  postupů (au-
dit)

• Sepis dokumentace k GDPR 

• Školení patřičných pracovníků k GDPR

Podnikatelům a držitelům certifikátu GOS 
můžeme doporučit služby advokátní kan-
celáře KUBEČKA & PROKOP, advokátní 
kancelář, s. r. o., která v současné době po-
skytuje poradenství přímo podnikatelům 
a  držitelům certifikátu GOS a  má dlouho-
dobé zkušenosti se spotřebitelským prá-
vem obecně. S  touto kanceláří je možné 
samostatně dohodnout provedení kom-
pletního řešení GDPR. 

Pro podnikatele připravila uvedená ad-
vokátní kancelář tuto nabídku GDPR: 

• GAP analýza, Audit a sepis dokumentace 
k GDPR – od 9.900 Kč (k ceně bude při-
počteno cestovné, bude-li místo osobní 
návštěvy mimo město Brno či Praha)

• DPO – individuálně, dle objemu zpraco-
vávaných údajů (cena cca do 1.000 Kč/
měsíc)

• Školení pracovníků 1.900 Kč/osoba, ma-
ximálně však 5.000 Kč (k ceně bude při-
počteno cestovné, bude-li místo školení 
mimo město Brno či Praha)

Mgr. Pavel Prokop
advokát

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA



O NÁS 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
· Ministerstvo pro místní rozvoj
· Jihomoravský kraj
· Magistrát města Brna
· Městská policie Brno
· Město Vyškov
· Jihočeský kraj
· Statutární město České Budějovice
· Město Tábor
· Město Bystřice nad Pernštejnem
· Město Prostějov
· 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.

Dobrý den ,

moc vám děkuji za rychlou odpověď a radu, 

která mi byla velice nápomocná. Díky vaší 

radě byla celá věc se společností alza.cz vy-

řešena. 
Přeji pěkný zbytek dne.

A. Vyhlídalová

Velice děkuji za vaši rychlou odpověď a podrobný právní rozbor. 
Rád se zařídím podle vašich rad.

Pavel, Brno
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S P OT Ř E B I T E L É  N Á S  C H VÁ L Í …

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.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

DALŠÍ STRANA



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

Lucie Kučerová
odborná právní poradkyně

Gabriela Brejchová
odborná právní poradkyně

Časopis zpracovala:
reklamní agentura 

Český lev Brno, spol. s r. o.
tel.: 545 176 300, mobil: 603 207 086

e-mail: michael.kavin@lev.cz
Příkop 4, Brno
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